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1. TARIFÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 
ÁGUA/SANEAMENTO BÁSICO  

 

I - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  

1 - ENCARGOS DE LIGAÇÃO  

RAMAIS DE LIGAÇÃO 

D ½ “ 168,49€ 

D ¾ “ 218,44€ 

D <¾ “ Orçamento 

Vistorias 19,98€ 

Ensaios 19,98€ 

Tarifa de Ligação 12,49€ 

Execução de Nicho (orçamento/mínimo) 74,89€ 

Porta do Nicho 37,45€ 

 

2 - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO  

2.1 - TARIFA DE CONSUMO  

Consumidores  Valor por m3 

Domésticos 

De 0 a 3m3        0,46€  

4m3 a 7m3        0,54€  

8m3 a 15m3        0,89€  

16m3 a 28m3        1,25€  

29m3 a 50m3        2,23€  

>De 50m3        3,91 €  



Tarifários

Município de Vila Franca do Campo

03/02/2020

Limite inferiorNº Limite superior Valor fixoValor unitário

Escalonamentos do tarifário

Escalonamento Crescente nº 1 sobre Consumo Máximo: 0

7 0,4411
12 0,5482
19 0,88133
32 1,24204
54 2,23335

3,90556

Regras do tarifário
1ª regra:

Aplicar Escalonamento nº 1

Tipo: Domestico - Tarifa Familiar (5)

01-01-2020

Designação:

Data de entrada em vigor:

Água

Limite inferiorNº Limite superior Valor fixoValor unitário

Escalonamentos do tarifário

Escalonamento Crescente nº 1 sobre Consumo Máximo: 0

10 0,4411
15 0,54112
22 0,88163
35 1,24234
57 2,23365

3,90586

Regras do tarifário
1ª regra:

Aplicar Escalonamento nº 1

Tipo: Domestico - Tarifa Familiar (6)

01-01-2020

Designação:

Data de entrada em vigor:

Água
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Tarifários

Município de Vila Franca do Campo

03/02/2020

Limite inferiorNº Limite superior Valor fixoValor unitário

Escalonamentos do tarifário

Escalonamento Crescente nº 1 sobre Consumo Máximo: 0

14 0,4411
19 0,54152
26 0,88203
39 1,24274
61 2,23405

3,90626

Regras do tarifário
1ª regra:

Aplicar Escalonamento nº 1

Tipo: Domestico - Tarifa Familiar (7)

01-01-2020

Designação:

Data de entrada em vigor:

Água

Limite inferiorNº Limite superior Valor fixoValor unitário

Escalonamentos do tarifário

Escalonamento Crescente nº 1 sobre Consumo Máximo: 0

17 0,4411
22 0,54182
29 0,88233
42 1,24304
64 2,23435

3,90656

Regras do tarifário
1ª regra:

Aplicar Escalonamento nº 1

Tipo: Domestico - Tarifa Familiar (8)

01-01-2020

Designação:

Data de entrada em vigor:

Água

AIRC 2000 - Sistema de Gestão de Águas Pág. 2



Tarifários

Município de Vila Franca do Campo

03/02/2020

Limite inferiorNº Limite superior Valor fixoValor unitário

Escalonamentos do tarifário

Escalonamento Crescente nº 1 sobre Consumo Máximo: 0

21 0,4411
26 0,54222
33 0,88273
46 1,24344
68 2,23475

3,90696

Regras do tarifário
1ª regra:

Aplicar Escalonamento nº 1

Tipo: Domestico - Tarifa Familiar (9)

01-01-2020

Designação:

Data de entrada em vigor:

Água

AIRC 2000 - Sistema de Gestão de Águas Pág. 3
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Ano 2013 (em vigor no ano de 2021) 

Tarifário Familiar Sim 

Fonte Enviado pelo Município 

Data de receção/ 

última consulta 
22.10.21 

Observações: 
Dos documentos disponibilizados, apenas se apresenta a informação 

relevante para este estudo. 



MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO 

 

 

 

Torna-se público que, por deliberação tomada pela Assembleia Municipal 

de Vila Franca do Campo, na sua sessão de 29 de abril do corrente ano, 

e por deliberação da Câmara tomada na sua reunião de 19 de março, foi 

aprovado o Regulamento dos Sistemas Público e Predial de Distribuição 

de Águas Residuais, de Contratação e Cobrança de Fornecimento de Água 

e de Recolha de Resíduos Sólidos do Município de Vila Franca do Campo. 

 

29 de abril de 2013. – O Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca 

do Campo, António Cordeiro. 

 

REGULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICO E PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS, DE CONTRATAÇÃO E COBRANÇA DE FORNECIMENTO 

DE ÁGUA E DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONCELHO DE VILA FRANCA DO 

CAMPO 

Preâmbulo 

O Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e Predial de 

Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais, atualmente em 

vigor, encontra-se fortemente desatualizado e aquém das exigências da 

nossa realidade. 

Com efeito, desde 1996, ano em que foi aprovado e teve o seu início de 

vigência, o referido Regulamento não sofreu qualquer alteração. 

Deste modo, no dia-a-dia defrontamo-nos com uma lacuna regulamentar no 

que se refere às regras que versam sobre a contratação e cobrança de 

fornecimento de água bem como no que toca à recolha de resíduos 

sólidos. 

Esta situação tem de ser ultrapassada. Na verdade, durante o largo 

período de tempo que medeia entre a entrada em vigor do Regulamento 

Municipal de que dispomos e a presente data, foram várias as 

iniciativas legislativas sobre esta matéria e que ditam a necessidade 

imperiosa de procedermos à sua revisão e colmatar as respetivas 

lacunas. 

Não o fazendo, caímos no sério risco de ficarmos com menor capacidade 

para oferecer aos munícipes uma resposta atual aos problemas que vão 

surgindo relativamente ao fornecimento do bem essencial que é a água e 

à recolha de resíduos sólidos no concelho de Vila Franca do Campo. 

Face ao exposto, o novo Regulamento não tem apenas o desiderato de se 

harmonizar com as alterações legislativas surgidas entretanto e que 

criaram no ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a 

proteger o utente de serviços públicos essenciais, como por exemplo, a 

proibição de cobrança de qualquer importância a título de preço, 

aluguer, amortização ou inspeção periódica de contadores, como, 

também, introduzir, entre outros, um conjunto de regras relativas ao 

contrato de fornecimento, às condições de distribuição e a tramitação 



da execução fiscal a seguir quando haja lugar a incumprimento das 

obrigações assumidas pelo munícipe. 

No fundo, todas estas alterações mais não pretendem do que garantir a 

segurança jurídica contratual e obviar situações de falta de 

cumprimento, por parte dos utentes, dos deveres que sobre estes 

recaiam nesta temática. 

Nos termos do disposto nos artigos 112.º, n.º 8 e 241.º da 

Constituição da República Portuguesa e do estabelecido nos artigos 

53.º e 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação conferida 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, sob proposta da Câmara 

Municipal, a Assembleia Municipal de Vila Franca do Campo aprova o 

presente Regulamento. 

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Âmbito 

O presente Regulamento consagra as regras relativas aos sistemas 

públicos e prediais de distribuição de água e drenagem de águas 

residuais, bem como as regras a que devem obedecer os contratos de 

fornecimento de água e de recolha e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos, enquanto serviços públicos essenciais prestados pela Câmara 

Municipal de Vila Franca do Campo. 

 

 Artigo 2.º 

Conceitos 

1 – Considera-se utente, para efeitos do previsto neste regulamento, a 

pessoa singular ou coletiva a quem a Câmara Municipal, enquanto 

prestador de serviço, se obriga a prestar o serviço de fornecimento de 

água, drenagem de águas residuais e de recolha e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos. 

2 – Considera-se tarifa familiar especial, a tarifa aplicável às 

situações cujo agregado familiar seja constituído por 5 ou mais 

elementos. 

3 – Considera-se entidade gestora a entidade responsável pela 

conceção, construção e exploração dos sistemas públicos de 

distribuição de água e drenagem de águas residuais, bem como a 

verificação e a fiscalização dos sistemas prediais, de acordo com as 

competências legalmente definidas. 

4- Considera-se ramal de ligação o troço de canalização privativa de 

um prédio que conduz a água da rede pública à rede de distribuição 

interior ou a qualquer dispositivo de utilização exterior ao prédio. 

5 - Considera-se rede de distribuição interior de um prédio o conjunto 

de canalização e acessórios nele instalados que permitam o consumo 

domiciliário de água. 

6 - Considera-se instalação privativa do prédio, a ele pertencendo, a 

que é contada desde o seu limite com a via pública, isto é, desde a 

face exterior do prédio. 



7 – Considera-se «Água potável» ou «água destinada ao consumo humano» 

toda a água no seu estado original, ou após tratamento, destinada a 

ser bebida, a cozinhar, à preparação de alimentos ou a outros fins 

domésticos, independentemente da sua origem e de ser ou não fornecida 

a partir de uma rede de distribuição, de camião ou navio -cisterna, em 

garrafas ou outros recipientes, com ou sem fins comerciais, bem como 

toda a água utilizada na indústria alimentar para o fabrico, 

transformação, conservação ou comercialização de produtos ou 

substâncias destinados ao consumo humano, exceto quando a utilização 

dessa água não afete a salubridade do género alimentício na sua forma 

acabada; 

8 - «Águas residuais domésticas» as águas residuais de instalações 

residenciais ou de serviços, essencialmente provenientes do 

metabolismo humano e de atividades domésticas; 

9 - «Águas residuais industriais» as águas residuais provenientes de 

quaisquer instalações utilizadas para todo o tipo de comércio ou 

indústria que não sejam de origem doméstica ou possam ser consideradas 

águas pluviais; 

10 - «Águas residuais pluviais» ou «águas pluviais» as águas que 

resultam da precipitação atmosférica caída diretamente sobre o local a 

drenar ou a ele afluentes a partir dos terrenos limítrofes e que não 

tenham sido sensivelmente alteradas nas suas características físico -

químicas durante o escoamento; 

11 - «Águas residuais urbanas» as águas residuais domésticas ou a 

mistura destas com águas residuais industriais e ou com águas 

pluviais; 

12 - «Sistema de drenagem de águas residuais urbanas», «sistema 

coletor» ou «sistema de drenagem» a rede fixa de coletores que, com as 

demais componentes de transporte e de elevação, fazem afluir as águas 

residuais urbanas a uma estação de tratamento ou a um ponto de 

descarga; 

13 - «Sistema individual de tratamento e rejeição de águas residuais» 

a instalação destinada ao tratamento e rejeição das águas residuais 

recolhidas por um sistema predial de recolha de águas residuais 

urbanas, do qual faz parte integrante; 

14 - «Sistema pseudo-separativo» o sistema em que se admite, em 

condições excecionais, a ligação de águas pluviais de pátios 

interiores ao coletor de águas residuais domésticas; 

15 - «Sistema separativo» o sistema constituído por duas redes de 

coletores distintas, uma destinada às águas residuais domésticas e 

industriais a elas legalmente equiparadas e outra à drenagem das águas 

pluviais e similares; 

16 - «Sistema unitário» o sistema constituído por uma única rede de 

coletores onde são admitidas conjuntamente as águas residuais 

domésticas, industriais e pluviais. 

17 - Sistemas públicos de drenagem de águas residuais ou sistemas de 

drenagem — o conjunto de obras, instalações e equipamentos inter-

relacionados capazes de proporcionar a recolha e a evacuação das águas 

residuais domésticas, industriais e pluviais, em condições que 



permitam conservar, proteger ou restabelecer a qualidade do meio 

recetor e do ambiente em geral. 

18 - Sistema de drenagem predial — é o conjunto de instalações e 

equipamentos privativos de determinado prédio, destinados à evacuação 

das águas residuais para a rede pública de drenagem. 

19 - Sistema predial - as instalações e equipamentos existentes no 

prédio, até à caixa de ramal, abrangendo designadamente os aparelhos 

sanitários, sifões, ramais de descarga, tubos de queda e rede de 

ventilação. 

20 - «Entidade licenciadora» o departamento da administração regional 

autónoma competente em matéria de ambiente; 

21 - «Equivalente de população (1 e. p.)» a carga orgânica 

biodegradável com uma carência bioquímica de oxigénio ao fim de cinco 

dias (CBO5) de 60 g de oxigénio por dia. A carga, expressa em e. p., 

será calculada com base na carga média semanal máxima recebida na 

estação de tratamento durante um ano, excluindo situações excecionais, 

tais como as causadas por chuvas intensas. 

22 - Resíduos - quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se 

desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer; 

23 - Resíduos Sólidos Urbanos (R.S.U.) - os resíduos domésticos, ou 

outros resíduos semelhantes, em razão da sua natureza ou composição, 

nomeadamente os provenientes do sector de serviços ou de 

estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras 

de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a produção 

diária não exceda 1100 litros ou 250 quilos por produtor; 

24 - Deposição - o conjunto de operações de manuseamento de resíduos 

desde a respetiva produção até à sua colocação em contentores ou 

outros recipientes determinados pela Câmara Municipal de VFC, em 

condições de serem despejados pelas viaturas de recolha; 

25 - Deposição seletiva: o acondicionamento das frações de R.S.U., 

destinadas a valorização ou eliminação adequada, em recipientes ou 

locais com características específicas, indicadas para o efeito; 

26 - Gestão de Resíduos - as operações de recolha, transporte, 

armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, 

incluindo a monitorização dos locais de descarga após o encerramento 

das respetivas instalações, bem como o planeamento dessas operações; 

27 – Recolha: a operação de apanha de resíduos com vista ao seu 

transporte para uma estação de tratamento de resíduos; 

28 - Recolha Coletiva: a recolha efetuada através de contentores 

camarários, colocados permanentemente em locais públicos, definidos 

pela Autarquia, para servir conjuntos habitacionais; 

29 - Recolha Hermética: a recolha efetuada porta-a-porta, através de 

contentores normalizados fornecidos pela Câmara Municipal de Vila 

Franca do Campo por cada moradia, condomínio, estabelecimento 

comercial ou industrial; 

30 - Recolha Especial: a recolha efetuada aos resíduos sólidos urbanos 

de grandes dimensões (monstros), frações recicláveis e perigosas; 



31 - Recolha Seletiva: a recolha efetuada mantendo o fluxo de resíduos 

separado por tipo e natureza por forma a facilitar o tratamento 

específico; 

32 - Transporte - a operação de transferir os resíduos de um local 

para outro; 

33 - Armazenagem - a deposição temporária e controlada por prazo não 

determinado, de resíduos antes do seu tratamento, valorização ou 

eliminação; 

34 - Reutilização - a utilização de produtos ou componentes mais de 

uma vez, sem que sofram qualquer tipo de alteração ou processamento 

complexo, apenas podendo ser sujeitos a lavagem e independentemente de 

lhes ser atribuída a mesma função. 

35 - Valorização – qualquer operação cujo resultado principal seja a 

transformação dos resíduos de modo a servirem um fim útil, 

substituindo outros materiais, que, caso contrário, teriam sido 

utilizados para um fim específico, ou a preparação dos resíduos para 

esse fim, na instalação ou no conjunto da economia, nomeadamente as 

previstas no Anexo IV do DLR n.º 29/2011/A, de 16 de Novembro; 

36 - Tratamento – qualquer operação de valorização ou de eliminação, 

incluindo a preparação prévia à valorização ou eliminação; 

37 - Estações de Transferência - instalações onde os resíduos são 

descarregados com o objetivo de os preparar para serem transferidos 

para outro local de tratamento, valorização ou eliminação; 

38 - Eliminação – qualquer operação que não seja de valorização, mesmo 

que tenha como consequência secundária a recuperação de substâncias ou 

de energia, nomeadamente as previstas no Anexo I do DLR n.º 29/2011/A, 

de 16 de novembro; 

39 - Aterros - instalações de eliminação utilizadas para a deposição 

controlada de resíduos, acima ou abaixo da superfície do solo; 

40 - Ecopontos - baterias de contentores destinados a receber as 

frações valorizáveis dos R.S.U.; 

41 - Ecocentros - uma área vigiada dedicada à receção de resíduos para 

reciclagem com um volume de contentorização superior aos ecopontos, 

com eventual mecanização na preparação dos resíduos para 

encaminhamento destinados à reciclagem; 

42 - Produtor de resíduos - qualquer pessoa, singular ou coletiva, 

cuja atividade produza resíduos (produtor inicial de resíduos) ou que 

efetue operações de pré-processamento, de mistura ou outras, que 

conduzam a uma alteração da natureza ou da composição inicial desses 

resíduos; 

43 - Detentor de resíduos – o produtor dos resíduos ou a pessoa 

singular ou coletiva, que tem os resíduos na sua posse. 

44 – Reciclagem: o processo de transformação dos resíduos, através do 

qual, os materiais constituintes dos resíduos são novamente 

transformados em produtos, materiais ou substâncias para o seu fim 

original ou para outros fins, incluindo o reprocessamento de materiais 

orgânicos e excluindo a valorização energética e o reprocessamento em 



materiais que devam ser utilizados como combustível ou em operações e 

enchimento; 

 

Artigo 3.º 

Alterações de tarifas 

A Câmara Municipal informará os utentes, de forma atempada, sobre as 

alterações às tarifas aplicáveis aos serviços prestados no âmbito do 

presente regulamento. 

 

Artigo 4.º 

Condições de acesso 

1 – Têm direito a requerer a contratação de fornecimento de água e de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, os ocupantes de 

prédios ou frações independentes de prédios, situados no concelho de 

Vila Franca do Campo, que demonstrem possuir direito que legitime o 

uso e fruição do local de ligação. 

2 – O proprietário ou o usufrutuário do prédio objeto do contrato de 

fornecimento deve comunicar, por escrito e no prazo máximo de 30 dias, 

aos Serviços Administrativos da Divisão de Águas da Câmara Municipal 

de Vila Franca do Campo, a saída e a entrada de novos inquilinos. 

3 – Em situação excecional, devidamente fundamentada, pode ser 

celebrado contrato de fornecimento de água sobre prédio situado em 

área limítrofe ao concelho de Vila Franca do Campo. 

 

Artigo 5.º 

Deveres dos Utentes 

Constituem deveres dos utentes: 

a)Cumprir as disposições legais e regulamentares previstas nesta 

matéria; 

b)Não fazer uso indevido ou danificar qualquer obra ou equipamento dos 

sistemas públicos; 

c)Não proceder à execução de ligações ao sistema público sem 

autorização da entidade gestora; 

d)Não alterar o ramal de ligação de água de abastecimento estabelecido 

entre a rede geral e a rede predial nem o ramal de ligação de águas 

residuais ao coletor; 

e)Proceder ao pagamento das faturas devidas pela prestação do serviço 

pela entidade gestora, no prazo concedido para o efeito. 

 

Artigo 6.º 

Procedimento 

1 – A celebração do contrato de prestação de serviços de fornecimento 

de água e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos deverá 

ser requerida junto dos Serviços Administrativos da Secção de Águas da 

Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, preenchendo os formulários 

processuais e respetivo contrato necessários para o efeito, conforme 

modelos em vigor. 



2 – Deverão ser apresentados e confirmados, aquando da entrega do 

requerimento para a celebração do contrato de prestação de serviços, 

os seguintes documentos: 

a) Bilhete de identidade do utente e do respetivo cônjuge, 

atualizados; 

b) Cartão de contribuinte fiscal do utente, atualizado; 

c) Documento comprovativo do título de propriedade, ou de outro título 

a que o utente se arroga sobre o imóvel; 

d) Documento comprovativo da autorização do proprietário da habitação 

candidata, nas situações de usufrutuários, usuários e titulares do 

direito de habitação. 

3- Os documentos mencionados nas alíneas a) e b) do número anterior 

podem ser substituídos por cartão de cidadão. 

4 – Para além dos documentos referidos no n.º 2, devem também ser 

apresentados, quando o utente solicite a aplicação da tarifa familiar 

especial, os seguintes documentos: 

a) Bilhetes de identidade ou cédulas pessoais ou cartões de cidadão de 

todos os elementos do agregado familiar, devidamente atualizados; 

b) Declaração da Junta de Freguesia comprovativa da composição do 

agregado familiar ou outro meio de prova considerada suficiente, nos 

termos gerais do Direito, para esse efeito. 

c) Declaração atualizada de rendimentos (IRS). 

5 – Caso se verifique suficientemente comprovado determinado facto no 

processo, os Serviços Administrativos da Secção de Águas da Câmara 

Municipal de Vila Franca do Campo podem dispensar a junção de 

documento previsto nos números anteriores. 

6 – No caso de haver necessidade de esclarecer eventuais dúvidas, os 

Serviços Administrativos da Secção de Águas da Câmara Municipal podem 

solicitar a apresentação de documento específico, não previsto neste 

artigo. 

7 – O utente deverá comunicar qualquer alteração de facto constante do 

contrato de prestação de serviços de fornecimento de águas e de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, no prazo máximo de 

30 dias. 

Artigo 7.º 

Decisão 

1 -A decisão de deferimento e assinatura do contrato de prestações de 

serviços é da competência do Presidente da Câmara Municipal ou do 

Vereador responsável pelos Serviços da Secção de Águas da Câmara 

Municipal de Vila Franca do Campo. 

2 – Pode ser recusada a celebração de contrato com utente que possua 

débito da sua responsabilidade, por regularizar relativo a consumos de 

água e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, ou a 

outros serviços prestados pela Câmara Municipal de Vila Franca do 

Campo. 

Artigo 8.º 

Ligação 



deva ser considerada interposta pessoa em relação ao devedor abrangido 

pela alínea f) do n.º 1 do artigo anterior. 

 

Secção II 

Condições de fornecimento 

Artigo 50.º 

Contrato de fornecimento 

1 - O fornecimento de água é da iniciativa do consumidor e será feito 

mediante contrato com a entidade gestora, lavrado em modelo próprio 

nos termos legais, em duplicado, ficando o consumidor com um exemplar. 

2-Nenhum consumidor pode beneficiar do fornecimento gratuito, salvo 

quando disposições legais expressamente o permitam ou determinem. 

3 – Os contratos de fornecimento de água poderão ser: 

a) definitivos: quando sejam celebrados por tempo indeterminado, 

verificando-se o seu termo aquando da mudança de proprietário ou 

usufrutuário do prédio a que respeita ou por denúncia do mesmo; 

b) temporários ou sazonais: quando sejam celebrados por tempo 

determinado, para efeitos de obras, estaleiros ou em zonas de 

concentração populacionais temporárias, como feiras e exposições, 

verificando-se o seu termo aquando da caducidade da licença de obras, 

ou, não sendo este o caso, na data que for acordada entre as partes. 

 

Artigo 51.º 

Condições de início ou reinício do fornecimento 

1-O início ou reinício do fornecimento só poderá ser estabelecido após 

serem observados os seguintes procedimentos: 

a) seja apresentada a licença de utilização ou, após vistoria, se 

comprove estarem os sistemas prediais em condições de utilização para 

poderem ser ligados à rede pública; 

b) estejam pagas as importâncias devidas; 

c) estejam regularizadas as situações de incumprimento previstas 

nas alíneas do n.º 1 do art.º 48.º deste Regulamento, o que deverá ser 

comprovado através de vistoria pelos Serviço Operacionais da Secção de 

Águas. 

2 – As vistorias a que se referem as alíneas a) e c) do número 

anterior, será requerida pelo particular aquando da proposta de 

celebração do contrato. 

3 – A entidade gestora comunicará a data de realização da vistoria com 

três dias de antecedência. 

 

Artigo 52.º 

Início da vigência do contrato 

Os contratos de fornecimento consideram-se em vigor, para todos os 

efeitos, desde a data em que for feita a ligação da rede interior à 

rede pública e o contador estiver devidamente apto a funcionar, 

ficando a partir daqui o consumidor obrigado ao pagamento das quantias 

que forem devidas de acordo com a Tabela em vigor. 



 

Artigo 53.º 

Pagamento prévio ao fornecimento 

Para obter o fornecimento inicial de água, os proprietários ou 

usufrutuários dos prédios ou ocupantes, quando por aqueles 

autorizados, deverão suportar os seguintes encargos: 

a) Custo do ramal ou ramais de ligação; 

b) Custo do ensaio ou ensaios da rede de canalização interior. 

c) Taxa de colocação ou transferência de contador; 

d) Taxa de ligação da rede particular à pública. 

 

Artigo 54.º 

Bocas-de-incêndio 

1 - Sem prejuízo das regras legais e regulamentares que em matéria de 

urbanismo e de segurança contra incêndios enquadram a implantação de 

bocas-de-incêndio, a entidade gestora poderá obrigar à implantação de 

bocas-de-incêndio particulares, caso as condições de segurança 

tecnicamente assim o exijam. 

2 - A entidade gestora poderá fornecer água para bocas-de-incêndio 

particulares, mediante contrato especial e nas seguintes condições: 

a)As bocas-de-incêndio serão estabelecidas nos locais indicados e nas 

condições previamente aprovadas pela entidade responsável e terão 

ramal e canalização interior próprios, com diâmetro fixado pela mesma 

entidade; 

b)As bocas-de-incêndio serão seladas e não poderão ser abertas senão 

em caso de incêndio, devendo a entidade responsável ser avisada da sua 

utilização no período de vinte e quatro horas seguintes ao sinistro. 

 

Artigo 55.º 

Extinção do contrato 

1 – O contrato de fornecimento de água extingue-se mediante indicação 

expressa da vontade em fazê-lo, por parte do utente, com a 

antecedência mínima de 30 dias relativamente à data pretendida para o 

corte de fornecimento. 

2 - Independentemente deste aviso, a alteração da identificação do 

utente deve ser sempre comunicada à entidade gestora pelos 

proprietários ou usufrutuários dos prédios, com a antecedência mínima 

de cinco dias, para que possa cobrar as importâncias em dívida e 

cancelar o contrato do consumidor que sai e possa providenciar pela 

assinatura de novo contrato. 

3 - O consumidor que não faça o aviso nos termos e condições referidas 

no número 1, continuará responsável pelo pagamento da fatura. 

4 - Se o ocupante não proprietário nem usufrutuário do prédio 

contratante sair do prédio sem cumprir o disposto nos números 1 e 2, 

as quantias devidas serão pagas pelo proprietário do prédio ou 

usufrutuário sempre que seja desconhecida a nova morada do anterior 

ocupante e continue o contador instalado na fração. 
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