TARIFÁRIO PARA 2017
a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2017

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
TARIFA DE UTILIZAÇÃO (/30 dias)
(Valores sujeitos a IVA taxa reduzida - 6%)
Utilizadores Domésticos e Não Domésticos*

diâmetro (mm)

euros/30 dias

Diâmetro até 15 mm (≤15mm)
Diâmetro entre 15 e 20 mm (>15 e ≤20mm)
Diâmetro entre 20 e 25 mm (>20 e ≤25 mm)
Diâmetro entre 25 e 32 mm (>25 e ≤32 mm)
Diâmetro entre 32 e 40 mm (>32 e ≤40 mm)
Diâmetro entre 40 e 50 mm (>40 e ≤50 mm)
Diâmetro entre 50 e 65 mm (>50 e ≤65 mm)
Diâmetro entre 65 e 80 mm (>65 e ≤80 mm)
Diâmetro entre 80 e 100 mm (>80 e ≤100 mm)
Diâmetro entre 100 e 125 mm (>100 e ≤125 mm)
Diâmetro entre 125 e 150 mm (>125 e ≤150 mm)
Diâmetro entre 150 e 200 mm (>150 e ≤200 mm)
Diâmetro acima de 200 mm (>200 mm)

TARIFA VOLUMÉTRICA (/m3)
(Valores sujeitos a IVA taxa reduzida - 6%)

Escalões (m3/30 dias)

Utilizadores Domésticos em geral, exceto famílias numerosas

Utilizadores Domésticos - famílias numerosas**

Utilizadores Não Domésticos*

5,9096
8,0651
15,2228
21,2152
25,4127
39,0576
50,8048
84,6850
127,0222
164,4502
246,6599
328,8797
739,9795
euros/m3

1º Escalão - 0 a 5 m3
2º Escalão - 6 a 10 m3
3º Escalão - 11 a 25 m3
4º Escalão - superior a 25 m3
1º Escalão - 0 a 5 m3
2º Escalão - 6 a 10 m3
3º Escalão - 11 a 25 m3
3
4º Escalão - superior a 25 m
Escalão Único

0,5585
1,5074
2,1356
2,7017
0,5585
0,5585
2,1356
2,7017
2,0613

TARIFAS POR OUTROS SERVIÇOS
(Valores sujeitos a IVA taxa normal - 23%)
Aferição do contador
Restabelecimento de abastecimento de água

Vistoria***

euros
24,6701
49,3299
24,6701
16,4398
24,6701
36,9949
49,3299
73,9897
98,6494
123,3196
147,9896
172,6598
197,3196

Habitações unifamiliares
Edifícios de habitação e/ou comércio coletivos (por fração)
2
área coberta ≤100m
100m2<área coberta ≤200m2
2
2
200m <área coberta ≤500m
Edifícios de utilização 500m2<área coberta ≤1.000m2
pública ou edifícios
1.000m2<área coberta ≤2.000m2
industriais
2.000m2<área coberta ≤5.000m2
2
2
5.000m <área coberta ≤10.000m
2
10.000m <área coberta ≤20.000m2
área coberta >20.000m2

ENCARGOS

euros

Encargo adicional por incumprimento do prazo de pagamento**** (Valor isento de IVA)
Encargo com Envio do Aviso de Corte***** (Valor sujeito a IVA taxa normal - 23%)
TARIFAS DE CONSTRUÇÃO
(Valores sujeitos a IVA taxa normal - 23%)
Ramal de ligação com extensão superior a 20 m
Ramal de ligação da responsabilidade de terceiros

3,9018
1,7000
euros/metro

Valor por metro adicional
Valor por metro

CAUÇÕES
(Valores isentos de IVA)
Caução para religação após incumprimento ******

60,8852
60,8852
euros
4 x Cmm*******

* Utilizadores Não Domésticos: comércio, indústria, ligações provisórias, fornecimento avulso, autarquia, estado ou organismos de utilidade pública.
** As condições de acesso e de concessão deste tarifário especial para famílias numerosas são as previstas no Contrato de Concessão em vigor.
*** Valor a ser cobrado apenas nas vistorias a pedido do cliente.
**** Valor previsto no Regulamento dos Serviços Públicos Municipais de Abastecimento de Água e de Saneamento do Concelho de Santa Maria da Feira.
***** Valor em vigor a janeiro de 2017 correspondendo ao custo com o envio do aviso registado.
****** Apenas em caso de restabelecimento e desde que o consumidor opte por não pagar por transferência bancária.
******* Cmm - Encargo com o consumo médio mensal do cliente, ou de cliente com idêntica tipologia, registado nos últimos 12 meses (Despacho n.º 4186/2000 - 2.ª
série).
Nota 1: Será imputada aos utilizadores a Taxa de Recursos Hídricos (TRH), regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, tendo ainda sido objeto do
Despacho n.º 484/2009 do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 9 de
janeiro de 2009.

