
Município de Vieira do Minho

TARIFÁRIO DE ÁGUA 2020

 

Tarifa variável (€/m³)  
Tipo de utilizador  

Doméstico

 

Não doméstico  
0 a 5 m³ 0,6904 €

0 a 9999 m³ 1,0771 €

 
6 a 15 m³ 0,8583 €  
16 a 25 m³ 1,0771 €  
> 25 m³ 2,4774 €  

 

 

Tarifa fixa (€/30 dias)  
Tipo de utilizador  

Calibre do 
contador

Doméstico

 

Calibre do 
contador

Não 
doméstico  

<= 25 mm 1,9566 € <= 20 mm 2,4720 €  
> 25 mm 2,4720 € > 20 a 30 mm 3,0214 €  

 

> 30 a 50 mm 3,1312 €  
> 50 a 100 mm 3,1862 €  
> 100 a 300 mm 3,2411 €  

 

Taxa de Recursos Hídricos (TRH) Água  
Escalão único 0,0280 €/m3  

 

Tarifário de fugas  
Escalão único 0,7899 €/m³  

- aplicável quando ocorrer fuga, com grandes perdas de água, devidamente comprovada pelos serviços técnicos do Município
de Vieira do Minho

- mediante requerimento disponível nos serviços.

TARIFÁRIO DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 2020

 

 

Tarifa variável Utilizadores Doméstico e Não doméstico  
0 a 5 m³ 6 a 15 m³ 16 a 25 m³ > 25 m³  

Com água da rede pública (€/m³) 0,7705 € 0,7782 € 0,7860 € 0,7938 €  
      

Tarifa variável Doméstico
Não 
doméstico  

Sem água da rede pública (€/mês) 4,0726 € 6,7142 €  

 

 

Tarifa fixa (€/30 dias)  
Tipo de utilizador  



Município de Vieira do Minho
Doméstico Não doméstico  

2,6094 € 3,2960 €  

 

 

Taxa de Recursos Hídricos (TRH) Saneamento  
Escalão único 0,0063 €/m3  

  

  
Tarifas a aplicar nos ramais de ligação à rede geral para extensão superior a 20 metros lineares
 

Descrição Unidade Valor

Abertura de vala em terreno de qualquer natureza à profundidade mínima de 100 
cm, para efeito de instalação de ramal de ligação de águas residuais, desde a 
câmara de visita do ramal de ligação até à rede pública 

m 7,2167 €

Fornecimento e aplicação do ramal de ligação em tubo 125 mm, 4 Kg/cm² m 10,8790 €

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. 108,0357 €

Fornecimento e colocação de forquilhas 200x125 mm unid. 31,4521 €
Reposição de pavimento em massa betuminosa asfáltica ou calçada à 
portuguesa 

m² 12,0639 €

Taxa de vistoria unid. 12,0639 €

Taxa de ligação/m² de área do prédio m² 0,3770 €

Outros trabalhos específicos – a quantificar conforme preços médios de mercado

 

 

LIMPEZA DE FOSSAS E COLETORES  
Custo da deslocação (Km) 1,0233 €  
Custo da ocupação da viatura e cisterna (hora) 53,8563 €  

TARIFÁRIO DE RECOLHA, DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 2020

 

Tarifa variável  
Consumidores de água da rede pública (€/m³)  

Domésticos
 

Não domésticos  
0,1077 € 0,1616 €  

 
Não consumidores de água da rede pública (€/mês)  

Domésticos
 

Não domésticos  
0,5386 € 2,4235 €  

 

Tarifa fixa (€/30 dias)  
Domésticos

 
Não domésticos  

2,6805 € 5,2446 €  
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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 de água

Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)  

Com AA rede pública 0,0100 €/m3  

Sem AA rede pública 0,1000 €/m3  

RECOLHA ESPECIAL DE RESÍDUOS: recolha de resíduos que, pela sua natureza ou a pedido do cliente, não possam ser 
recolhidos nos circuitos normais de recolha. Serviço feito em dia e hora a combinar entre o requerente e os serviços do Município.

Utentes particulares 37,6994 €/tonelada  
Outros utentes 51,7021 €/tonelada  
Deslocação 0,7540 €/ KM  

 

RECOLHA ESPECIAL DE CONTENTORES: colocados a pedido do utilizador e para seu uso exclusivo  
Contentor 800 litros 31,3120 €/contentor/mês  
Contentor 240 litros 13,8432 €/contentor/mês  

TARIFÁRIO SOCIAL 2020
Doméstico  

ÁGUA  

Tarifa variável  
Escalão Valor  

0 a 15 m³ 0,6904 €  
16 a 25 m³ 1,0771 €  
> 25 m³ 2,4235 €  

 
Tarifa fixa Isento  

 

Taxa de Recursos Hídricos (TRH) Água  
Escalão único 0,0280 €/m3  

 
ÁGUAS RESIDUAIS  

Tarifa variável Escalão  
0 a 15 m³ 16 a 25 m³ > 25 m³   

Com água da rede pública (€/m³) 0,7705 € 0,7782 € 0,7860 €   
     

Sem água da rede pública (€/mês) 4,0726 €  
 

Tarifa fixa Isento  
 

Taxa de Recursos Hídricos (TRH) Saneamento  
Escalão único  0,0063 €/m3  
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RESÍDUOS SÓLIDOS  
Tarifa variável Igual a utilizadores domésticos  

Tarifa fixa Isento  

Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)  
Escalão único  0,010 €/m3  

Condições para beneficiar do tarifário social doméstico:  

1. Apresentação do modelo anual de IRS e/ou Segurança Social e apresentação de declaração da Junta de Freguesia com a 
composição do agregado familiar.

2. Agregado familiar com rendimento anual inferior a 4370 Euros per capita.    

3. Ter morada permanente no local de consumo para o qual solicita a aplicação do tarifário social.  

Não Doméstico
 

ÁGUA  
Tarifa variável Igual utilizadores não domésticos  
Tarifa fixa Isento  

 

Taxa de Recursos Hídricos (TRH) Água  
Escalão único 0,0280 €/m3  

 
ÁGUAS RESIDUAIS  
Tarifa variável Igual utilizadores não domésticos  
Tarifa fixa Igual utilizadores domésticos  

 
Taxa de Recursos Hídricos (TRH) Saneamento  
Escalão único  0,0063 €/m3  

RESÍDUOS SÓLIDOS  
Tarifa variável Igual utilizadores domésticos  
Tarifa fixa Igual utilizadores domésticos  

Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)  
Escalão único  0,010 €/m3  

Condições para beneficiar do tarifário social não doméstico:  

1. Dirigido a instituições particulares de solidariedade social, organizações não governamentais sem fins lucrativos ou outras 
entidades de reconhecida utilidade pública cuja ação social o justifique.

2. Apresentação de documentos que comprovem o número anterior.  

TARIFÁRIO FAMÍLIAS NUMEROSAS 2020

ÁGUA  

Tarifa variável: Agregado familiar com 5 elementos  

Escalão Valor  

0 a 15 m³ 0,6904 €  
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16 a 25 m³  0,8617 €  

> 25 m³  2,4774 €  

 

Tarifa variável: Agregado familiar com 6 elementos  

Escalão Valor  

0 a 16 m³ 0,6904 €  

17 a 26 m³  0,8617 €  

> 26 m³  2,4774 €  

 

Tarifa variável: Agregado familiar com 7 elementos  

Escalão Valor  

0 a 17 m³ 0,6904 €  

18 a 27 m³  0,8617 €  

> 27 m³  2,4774 €  

 

 

Tarifa fixa 1,9566 €  

 

Taxa de Recursos Hídricos (TRH) Água  

Escalão único  0,0280 €/m3  

 

ÁGUAS RESIDUAIS  

Tarifa variável Igual utilizadores domésticos  

Tarifa fixa Isento  

 

Taxa de Recursos Hídricos (TRH) Saneamento  

Escalão único  0,0063 €/m3  

 

RESÍDUOS SÓLIDOS  

Tarifa variável Igual utilizadores domésticos  

Tarifa fixa Igual utilizadores domésticos  

Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)  
Escalão único  0,010 €/m3  

 



Município de Vieira do Minho
Condições para beneficiar do tarifário famílias numerosas:  

1. Apresentação do modelo anual de IRS e/ou apresentação de declaração da Junta de Freguesia com a composição do 
agregado familiar.

TARIFÁRIO DE SERVIÇOS AUXILIARES 2020

 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS Valor

Taxa de ligação do contador a pedido do utilizador – celebração do contrato gratuito

Substituição de contador por danos não imputáveis ao seu normal funcionamento 91,5530 €

Ramal de ligação de água até 3/4”, consumidor doméstico (€/m) 20,3609 €

Ramal de ligação de água 1” (€/m) 23,7003 €

Ramal de ligação de água 1”1/2 (€/m) 26,9280 €

Ramal de ligação de água 2” (€/m) 30,1557 €

Ramal de ligação de água superior a 3” (€/m) 32,3075 €

Acessórios diversos: custo base + 15% NA

Taxa de aferição de contador, a devolver se se comprovar que não funciona corretamente 107,7118 €

Registo simples do aviso de corte 3,2277 €

Tarifa de restabelecimento do serviço, cujo incumprimento é imputável ao utilizador 21,5485 €

Suspensão e reinício da ligação do serviço a pedido do utilizador 56,0077 €

Processo de corte, cujo incumprimento é imputável ao utilizador 10,7692 €

Contrato de abastecimento eventual de água (feirantes e acontecimentos eventuais) 53,8559 €

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de AA e AR (€/h) 8,0794 €

Análise de projetos de sistemas públicos de AA e AR integrados em operações de loteamento (€/h) 10,7692 €

Vistoria aos sistemas prediais a pedido do utilizador (€/h) 26,9280 €

Ensaios aos serviços prediais a pedido do utilizador (€/h) 53,8559 €

Leitura extraordinária dos consumos de água a pedido do utilizador 8,0794 €

Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador 8,0794 €

Informação sobre o sistema público de AA e AR em plantas de localização 8,0794 €

Desobstrução ou reparação de sistemas prediais e domiciliários de AA e AR 70,0147 €

Água perdida em fugas comprovadas por terceiros – valor estimado 0,9135 €

Caução decorrente do incumprimento contratual imputável ao utilizador 51,1662 €

Cópia de Regulamentos de Serviços 5,3795 €

 

NOTA: a construção de ramais domiciliários apenas será cobrada autonomamente a extensões superiores a 20 metros 
lineares

 

 

 

 


