Município de Vieira do Minho

Tarifário de água 2016
Tarifa variável (€/m3)
Tipo de utilizador
Não doméstico

Doméstico
0 a 5 m3

0,6538 €

6 a 15 m3

0,8128 €

16-25 m3
> 25 m3

1,0200 €
2,3460 €

0 a 9999 m3

1,0200 €

Tarifa Fixa (€/30 dias)
Tipo de utilizador
Doméstico

Não doméstico

Calibre do
contador (mm)

Valor

Calibre do contador (mm)

Valor

< ou = 25

1,8165 €

Até 20

2,2950 €

> 25

2,8050 €

superior a 20 e até 30

2,8050 €

superior a 30 e até 50
superior a 50 e até 100
superior a 100 e até 300

2,9070 €
2,9580 €
3,0090 €

Tarifário para fugas
- quando ocorrer fuga que dê origem a grandes perdas de água
- se devidamente comprovada pelos serviços técnicos do município
- mediante requerimento existente nos serviços
Escalão único: 0,7333€/m3
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Tarifário de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 2016
Tarifa Variável
Tipo de utilizador
Doméstico

Não doméstico

Com água da rede pública(€/0,9m3)

0,7296 €

0,7296 €

Sem água da rede pública (€/mês)

3,8566 €

6,3581 €

Tarifa Fixa (€/30 dias)
Tipo de utilizador
Doméstico
Não doméstico
2,4225 €

3,0600 €

Tarifas a aplicar nos ramais de ligação à rede geral
Descrição
Abertura de vala em terreno de qualquer natureza à profundidade mínima de 100cm para
efeito de instalação de ramal de ligação de águas residuais desde a câmara de visita do
ramal de ligação, até à rede pública.
Fornecimento e aplicação do ramal de ligação em tubo PVC 125 mm, 4 Kg/cm2

Unidade

Euros(€)

m

6,7000 €

m

10,1000 €

Fornecimento e aplicação de câmara de visita do ramal de ligação, com fundo devidamente
argamassado e cerzitado com meia cana, aro e tampa redonda de ferro fundido reforçado

unid

100,3000 €

Fornecimento e colocação de forquilhas 200x125mm

unid

29,2000 €

m2

11,2000 €

Unidade

11,2000 €

m2

0,3500 €

Reposição do pavimento em massa betuminosa asfáltica ou calçada à portuguesa
Outros trabalhos em casos específicos: a quantificar, conforme preços médios de mercado
Taxa de Vistoria
Taxa de ligação/m2 de área do prédio
Limpeza de Fossas e colectores
Custo da Deslocação
Custo da ocupação da viatura e cisterna- primeira hora
Custo da ocupação da viatura e cisterna- horas seguintes
Nota: Na limpeza de fossa é cobrado sempre um mínimo de 1h.

Unidade
Km
Hora
Hora

Euro(€)
0,9500 €
50,0000 €
25,0000 €
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Tarifário de Re colha, de pós ito e tratame nto de Re s íduos
Sólidos Urbanos 2016

Tarifa fixa (€/30 dias )
Domé s ticos
2,4886 €

Não Domé s ticos
4,8691 €

Tarifa variáve l
Cons umidore s de água da re de pública(€/m3)
Domé s ticos
Não Domé s ticos
0,1000 €
0,1500 €
Não cons umidore s de água da re de pública(€)
Domé s ticos
Não Domé s ticos
0,5000 €
2,2500 €
A indexação da tarifa variável não considera o volume de água
consumido pelo utilizador quando comprovadamente tiver ocorrido
fuga de água na rede posterior ao contador de água. Neste caso, a
tarifa variável de gestão de resíduos urbanos é reajustada tendo em
conta o perfil do utilizador:
- Consumo médio do utilizador, apurado entre as duas últimas leituras
reais, antes de verificada a fuga;
- Consumo médio de utilizadores com características similares
verificado no ano anterior, na ausência de qualquer leitura
subsequente à instalação do contador.
Se rviços auxiliare s de Re s íduos Sólidos
Re colha e s pe cial de Re s íduos Sólidos : re colha de re s íduos
que , pe la s ua nature za ou a pe dido do clie nte , não pos s am s e r
re colhidos nos circuitos normais de re colha. Se rviço fe ito e m
dia e hora a combinar e ntre o re que re nte e os s e rviços do
M unicípio.
Utentes particulares: 35€/ tonelada
Outros utentes: 48€/tonelada
Deslocação: 0,70€/Km
Re colha de RSU para ute nte s e s pe ciais - contentores colocados
a pedido do utilizador e para seu uso exclusivo
contentor de 800 litros: 29,0700€/contentor/mês
contentor de 240 litros: 12,8520€/contentor/mês
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Serviços auxiliares de AA e AR – 2016
Designação
Valor s/ IVA
Taxa de ligação do contador a pedido do utilizador- celebração de contrato
15
Substituição de Contador por danos não imputáveis ao seu normal funcionamento
85
Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 70.º do
Regulamento de Serviço, e sua substituição
Ramal de ligação de água até 3/4”, consumidor doméstico
6,65
Ramal de ligação de água 1''
22
Ramal de ligação de água 1 1/2''
25
Ramal de ligação de água 2''
28
Ramal de ligação de água superior a 3''
30
Acessórios diversos: Custo base+15%
Taxa de aferição de contador (a devolver se o contador não funcionar correctamente)
100
Registo simples do aviso de corte
3
Tarifa de restabelecimento do serviço- incumprimento por motivo imputável ao utilizador
20
Suspensão e reinício da ligação do serviço a pedido do utilizador
52
Processo de corte – incumprimento por motivo imputável ao utilizador
10
Contrato de Abastecimento eventual de água (feirantes e acontecimentos eventuais)
50
Análise de projectos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento e de saneamento
7,5
Análise de projetos dos sistemas públicos de abastecimento e saneamento integrados em operações de
loteamento
10
Vistoria aos sistemas prediais a pedido do utilizador
25
Ensaios aos serviços prediais a pedido do utilizador
50
Leitura extraordinária dos consumos de água a pedido do utilizador
7,5
Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador
7,5
Informação sobre o sistema público de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais em
7,5
plantas de localização
Desobstrução ou reparação de sistemas prediais e domiciliários de saneamento e de abastecimento
65
Água perdida em fugas provocadas por terceiros (volume estimado)
0,85
Caução- decorrente do incumprimento contratual imputável ao utilizador
47,50 €
Cópia de Regulamentos de Serviço
5,00 €

Unidade
€
€

€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€
€
€
€
€
€
€
€/h
€/h
€/h
€/h
€
€
€
€/h
€/m3
uni
uni

Nota: A construção de ramais de domiciliários apenas será cobrada autonomamente para extensão superior a 20 metros.

Serviços auxiliares de Limpeza Urbana

Designação
Recolha de Resíduos Sólidos verdes ou equiparados
Serviço de limpezas florestais e corte de árvores/vegetação
Captura e retenção de cães
Captura: 30,00€
Alimentação: 2,00€/Dia

Valor s/ IVA
15
15

Unidade
€/carga
€/h
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Tarifário Social 2016
Mediante a apresentação do modelo anual de IRS e/ou pela Segurança Social e apresentação de declaração da Junta
de Freguesia com a composição do agregado familiar, poderá beneficiar deste tarifário o utilizador doméstico que
reúna as seguintes condições:
1. Agregado familiar com Rendimento coletável per capita inferior a 4200€ anuais
2. Ter morada permanente no local de consumo para o qual solicita a aplicação do tarifário;

Água
Tarifa fixa: isento
Tarifa variável
Escalões

valor

0 a 15 m3

0,6538 €

16 a 25 m3

1,0200 €

> 25m3

2,2950 €

Águas Residuais
Tarifa fixa: isento
Tarifa variável: igual aos utilizadores domésticos

Resíduos Sólidos
Tarifa fixa: isento
Tarifa variável: igual aos utilizadores domésticos
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Tarifário para Famílias Numerosas 2016

Me diante comprovativo do agre gado familiar a cargo, atravé s da apre se ntação do IRS ou de claração da
Junta de Fre gue sia (caso não e ste ja obrigado à apre se ntação de IRS), pode rão be ne ficiar de ste tarifário os
agre gados que re unire m as se guinte s condiçõe s:
1. Agregado familiar com 5 ou mais ele me ntos;
2. Te r morada pe rmane nte no local de consumo para o qual pre te nde a aplicação do tarifário.
Água
Tarifa fixa: utilizador doméstico
Tarifa variáve l de água
Escalõe s
valor
0,6538
€
0 a 15 m3
0,8160 €
16 a 30 m3

