1EDITAL N~ 630/2014
TABELA DE TARIFAS E PREÇOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA O ANO DE 2015

ALBERTO SIMÕES MAIA MESQUITA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA
FRANCA DE XIRA
FAZ SABER, em cumprimento do disposto no n2 1, do artigo 56v, da Lei
n2 75/2013, de 12 de setembro, que a câmara municipal, na sua reunião
extraordinária e pública de 27 de novembro de 2014, aprovou a Tabela de Tarifas
e Preços do Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para o ano de 2015,
que se anexa.
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos locais do costume.
E eu~
Fernando Paulo Serra Barreiros,
Diretor do Departamento de ésã~ Administrativa, Financeira e jurídica, em
regime de substituição, o subscr&*1.
Paços dos Município de Vila Franca de Xira, 28 de novembro de 2014

O Presidente da Câ ara Muriic ai,

-

AIb

o Simoes

ai

esquita

-

Serviços Municipalizados de A:ua e Saneamento
Município de Vila Franca de Xira

Ta. -Ia d- Tarifas e Preços
‘15
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

TABELA DE TARIFAS E PREÇOS
UnId,: turos

TABELA DETARIFAS E ~R~ÇOS

Preço 2014

Preço 2015

CAPITuW 1
ÁGuA SANEAMENTO E AMBIENTE
SECÇÃO 1
ÁGUA
Artigo 12
Vistorias e ensaios_a_canalizações_de_água
1. Habitação - até 4 fogos
2. Habitação - mais de 4 fogos, cada

22,6381 €
5,3068 €

228645€
5,3599 €

3. Comércio e Indústria por vistoria
4. Loteamentos - por vistoria

40,5801 €
49,6879 €

40,9859 €
50,1848 €

5.9600 €

2,9800 €

Tarifa de ligação de loteamento à rede pública de abastecimento de água
1. Até diâmetro de 110 mm
317,1560 €
2. De diâmetro de 110 mm até diâmetro de 200 mm
600,1440 €

158,5780 €
300,0720 €

3. Superior a diâmetro de 200 mm

738,9800 €

Artigo 22
Tarifa de ligação de ramal à rede pública de abastecimento de água

f

Artigo 32

1.477,9600 €

Artigo 42
Tarifa de ramal de água (inclui a derivação definitiva e ramal provisório para obras cuja validade será a da licença de
construção)
1. De comprimento até 6 metros.
1.1.20 mm - 3/4’
281.1829 €
140,5914 €
1.2.25 mm - 1”
1.3.40 mm - 1 1/2”
1.4.50 mm - 2”
1.5.63 mm -2 1/2”
1.6.80 mm - 3”
1.7. 110 mm - 4”
Nota: Com o pedido de ligação provisória será liquidado 70% do valor total, sendo os restantes
30% liquidados quando da execução do ramal definitivo
2- Cada metro adicional (até 20 metros de extensão)
2.1.Atésomm
2.2. Superior 50 mm
3. Tarifa de ramal para obras especiais (loteamentos, estaleiros, etc.) e extensões superiores a 20
metros
4. Acompanhamento e vistoria do ramal definitivo executado por particulares
5. Prolongamento de rede

318,4946 €

159,2473 €

359,8252 €
401,1110 €

179,9126 €
200,5555 €

440,3710 €
479,6229 €
501,6537 €

220,1855 €
239.8115 €
250,8269 €

1

1

21,7984€
10,8992€
29.3839 €
14,6919 €
Sujeito a Orçamento
132,4484 €~

133,7729 €

Sujeito a Orçamento

Artigo 52
Colocação, verificação, leitura e transferência de contadores, por facto imputável ao uti Izador ou a seu pedido

1

1. Colocação

~€

2. Verificação na rampa de ensaio:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Contadores de 13 a 20 mm
Contadores de 25 mm
Contadores de 30 e 40 mm
Contadores de 50 a 80 mm

17,2470
19,6372
43.6125
99,1652

2.5. Superior a 100 mm
3. Leitura extraordinária de contador a pedido e do interesse do utilizado

€
€
€
€

17,4195
19,8336
44,0486
100,1569

€
€
€
€

123,8670 €
14,7832 €

125,1057 €
14,9310 €

5,7227 €
27,2184 €

2,8614 €
27,4906 €

Artigo 62
Serviços diversos
1. Colocação de água (contrato)
2. Restabelecimento da ligação de água

16
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TABELA DE TARIFAS E PREÇOS
Unid.: Euros

TAOELADE ARIFAS E PREÇOS

Preço 014

3. Deslocação para interrupção do fornecimento de água, não efetivado por motivo imputável ac
utilizador
4. Deslocação para verificação de anomalias nos sistemas prediais (caixa do contador), sem
aplicação de materiais
5. Deslocação dos serviços técnicos dos SMAS, para deteção de “fugas” no abastecimento,
.
pedido do utilizador

Preço 2015

7,3200 €
16.1835 €

Sujeito a Orçamento

1

6. Encargos de envio de aviso de corte por correio registadc
7. Colocação/substituição de torneiras e acessórios correspondentes dos sistemas prediais, por
motivos imputáveis ao utilizador, junto a:
7.1. Contadores deis e 20 mm
7.2. Contadores de 25 e 30 mm

16,3453 €

-

2,0000 €

35,1574 €
70,2937 €

7.3. Superior a 30 mm
8. Interrupção e restabelecimento de água no ramal domiciliário

35,5090 €
70,9966 €

sujeito a Orçamento
29,1241
29,4153 €

€1

9. Reparação da rede pública de água devido a roturas provocadas por terceiros:
9.1. Mínimo a pagar
9.2. Valor superior ao mínimo:

164,2997

a) Trabalhos de reparação

€1

165.9427 €

custo+25%

b) Água perdida - por
10. Água transportada em auto-tanque dos serviços por ~
11. Medição de pressão
12. Análises de água:

22 escal.ind
3,7169 €
3,7541 €
17,0800 €

12.1. Químicas

58,7010 €

59,2880 €

12.2. Bacteriológicas

58,7010 €

59,2880 €

1. Habitação - até 4 fogos
2. Habitação - mais de 4 fogos, cada

22.6381 €
5,3068 €

22,8645 €

3. Comércio e Indústria - por vistoria
4. Loteamentos - por vistoria

97,7016 €
109,2734 €

98,6786 €
110,3661 €

1, Até 8 metros
2. Cada metro adicional (até 20 metros de extensão)

286,2086 €
28,7643 €

143,1043 €
14,3822 €

3. Extensões superiores a 20 metros
4. Acompanhamento e vistoria de ramal executado por particulares
5. Prolongamento de rede

sujeito a Orçamento
132,4484
133,7729 €
Sujeito a Orçamento

Secção II
SANEAMENTO
Artigo 72
Vistorias e ensaios a_canalizações de esgotos

5,3599 €

Artigo 82
Tarifa do ramal de saneamento

Artigo

€1

92

Tarifa de ligação do ramal à rede pública de águas residuais

1

Artigo 10
Tarifa de ligação de loteamento à rede pública de águas residuais

1

€I

2,8614 €

51,2720 €~

25,6360 €

5,7227

Artigo 112
Tarifas de saneamento
1. Tarifa variável (aplicada a todos os consumidores)
Nota: Excepto consumos Indústriais mensais superiores a 30.000 m3 em que a tarifa aplicável
será de 10% do consumo de água2. Tarifa fixa para consumos domésticos, autarquias e instituições interesse público, por mês

19% do consumo de água

2,0666 €

1,0436 €
2,0873 €

€1

56,4814 €

1,0333 €

3. Tarifa fixa para restantes consumos, por mês
Artigo 122
Serviços diversos
1. Limpeza de fossas particulares em zonas com rede pública - por cada 5 n~de descarga

1

1.1. Habitação

Pág 215

55,9222
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TABELA DE TARIFAS E PREÇOS
Unid.: Eu,os

TABELA DE TARIFAS E PREÇOS
1.2. Comércio, Indústria e Agricola
2. Limpeza de fossas particulares em locais sem contrato de abastecimento de águz
2.1. Habitação
2.2. Comércio. Indústria e Agrícola
3. Desobstrução da rede de drenagem de águas residuais de particulares - por cada 5 n’ide
descarga
4. Desobstrução da rede de drenagem de águas residuais de autarquias limítrofes - por cada 5 n’i
de descarga
5. Descarga de águas residuais de limpeza de fossas efetuadas por particulares - por cada 5 m3
de descarga
6. Obras coercivas de reparação da rede de drenagem de águas residuais de particulares
7. Reparação da rede pública de águas residuais devido a roturas provocadas por terceiros:
7.1 Minimoa pagar

Çp ~O15

102.7514 €

103,7789 €
56,4814 €
103,7789 €

99,3547 €

100,3482 €

66,6000 €

67,2660 €

30,4508 €
30,7553 €
custo+25%
164,2997

€1

165,9427 €

7.2. Valor superior ao mínimo:
a) Trabalhos de reparação
8. Análises químicas de_águas_residuais

custo+25%
1392819
140,6747 €

€1

Secção III
Ambiente
Artigo 132
Medição de ruido comunitário:
a) em horário normal
b) marcada fora do horário de expediente

35,8313 €
196,4510 €

36,1896 €
198,4155 €

Secção IV
Serviços diversos e comuns
Subsecção 1
Diversos
Artigo 142
Prestação de serviços diversos
1. Apreciação de Projetos
1.1. Pedido de Viabilidade/Informação Prévia

1

1.2. Informação de processos de redes de água e de saneamentc
1.2.1. Valor Base
1.2.2. Valor Adicional por fogo/fração/lote
2. Apreciação de telas finais
3. vistorias técnicas
4. Elaboração de orçamento para construção de ramal
S. Reposição de pavimento (calçada e/ou alcatroamento)- por rr’
6. Fornecimento de impressos (memórias descritivas, contratos) - por cada
7. Fornecimento de reproduções de processos relativos a empreitadas e outras reproduções de
desenhos e plantas:
7.1. Por cada folha escrita, copiada, reproduzida ou fotocopiada (formato A4)
7.2. Por cada folha desenhadaS até 1/2 m2
7.3. Por cada folha desenhada - superior a 1/2 n~ por cada
7.4. Fornecimento de cópias em formato digital, por unidade de ficheirc
7.5. Envio de documentos por via eletrÓnica, por cada ficheirc
8. Certidões- por cada página
9. Fotocópias autenticadas de documentos arquivados - por cada página formato A4
10. Fornecimento de fotocóp as a preto avulso - por cada página formato A4
11. Fornecimento de fotocópias a cores avulso - por cada página formato At
12. Fornecimento de fotocópias a preto avulso - por cada página formato A~
13. Fornecimento de fotocópias a cores avulso- por cada página formato A~
14. Venda de exemplar dos regulamentos dos serviços (por exemplar
15. Encargos de Administração (em função dos custos dos serviços prestados)
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49,6400 €
54,1500 €
13,5400 €
40,8200 €

18,2171 €

218.2900 €
18,3993 €

59,1327 €
0,3369 €

59,7240 €
0,3403 €

1,5373 €
1,5373 €
0,3369 €

0,3403
1,0741
1,5526
6,3800
6.3800

€
€
€
€
€

1,5527
1,5527
0,3403
1,0000

€
€
€
€

0,5104 C
1,5000 E
4,0000 €
25%

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

TABELA DE TARIFAS E PREÇOS
Unid.:

A

ELA DE TARIFAS E PREÇOS

Preço 2014

Euros

Preço 2015

CAPÍTULO II
TABELA DE TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA E DISPONIBILIDADE DE SERVI

Tarifas de venda de água - por m3 e por mês
1. Consumos domésticos:
1.1.12 Escalão - até 5
1.2.22 Escalão - superior aS e até is ri?
1.3.32 Escalão - superior ais e até 25 m3
1.442 Escalão - superior a 25

0,5629 €
1.1474 €
2,1757 €

~?

0,5685 €
1,1589 €
2,1975 €
2,2192 €

2. Consumos domésticos para funcionários autárquicos
2.1.12 Escalão - até 5 m3
2.2.22 Escalão- superiora 5 e até 15 m3
2.3.32 Escalão - superior ais e até 25 m3

0,5629 €

0,5685 €

0,9417 €
2,1757 €

0,9511 €
2,1975 €

0,9959 €

1,0059 €

1,9051 €
2,5545 €

1,9242 €
2,5800 €

1,9051 €
2,5545 €

19242€
2,5800 €

0,7223 €
0,7223 €

0,7295 €
0,7295 €

2.4. 49 Escalão - superior a 25 m3

2.2192 €

3. Consumos domésticos transitoriamente não sujeitos a escalões, cada n3
4. Consumos comerciais, Indústriais (incluindo empresas públicas) e agrícolas:
4.1.19 Escalão - de O a 150 m3
4.2. 22 Escalão - a partir de 151 m3
5. Consumos de obras e estaleiros de obras e atividades temporárias
5.1.19 Escalão - de O a 150 m3
5.2. 2~ Escalão- a partir de 151 m’
6. Consumos de instituições privadas de beneficência, culturais, desportivas e de interesse
público - cada m3
7. Consumos das autarquias do concelho - por cada ri?
8. Consumos de instalações do Estado e de outras pessoas coletivas de direito público- por cada
m3

2,6519 €

2,6784 €

0,7794 €

0,7872 €

a) 12 Escalão - de O a 8 m3
b) 2~ Escalão de 9 a 18 m3
c) 32 Escalão- mais deis m3
10.2. Familia_com_6_pessoas

0,5629 €
1,1474 €
2,1757 €

0,5629 €
1,1474 €
2,1757 €

a) 19 Escalão- de O ali m3
b) 22 Escalão - de 12 a 21 m3
c) 32 Escalão - mais de 21 n?
10.3. Familia_com_7_pessoas

0,5629 €
1,1474 €
2,1757 €

0,5629 €
1,1474 €
2,1757 €

a) i~ Escalão de O a 14 ri?
b) 22 Escalão - deis a 24 ~?

0,5629 €
1,1474 €

0.5629 €
1,1474 €

c) 32 Escalão - mais de 24 m3
10.4. Familia com 8 pessoas

2,1757 €

2,1757 €

a) 12 Escalão- de O a 17 m3
b) 22 Escalão - deis a 27 m3

0,5629 €
1,1474 €

0.5629 €
1,1474 €

c) 39 Escalão - mais de 27 m3
10.5. Familia com_9_pessoas

2,1757 €

2,1757 €

a) 12 Escalão - de O a 2Dm3
b) 22 Escalão - de 21 a 30 m3

0,5629 €
1,1474 €

0,5629 €
1,1474 €

ci 39 Escalão - mais de 3Dm3
10.6. Familia comia pessoas

2,1757 €

2,1757 €

0.5629 €

0,5629 €

1,1474 €
2,1757 €

1,1474 €
2,1757 €

9. Consumos de Câmaras Municipais Limítrofes - por cada m3
10. Tarifa familiar - consumos domésticos - por m3e por mês
10.1. Familia com 5_pessoas

a)

12

Escalão - de 0 a 23 m3

b) 22 Escalão - de 24 a 33 r’i~
c) 39 Escalão- mais de 33 m3
10.7. Familia com mais dela pessoas
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

TABELA DE TARIFAS E PREÇOS
UnId.: Euros

ASELA DE ARIFAS EPREÇOS

Preço 2014

Pr

O

a) 12 Escalão - de O a 26 m3

0,5629 €

0,5629 €

b) 22 Escalão - de 27 a 36 m1
c) 39 Escalão - mais de 36 m°

1,1474 €
2.1757 €

1,1474 €
2,1757 €

Tarifa fixa de venda de água
1. Utilizadores doniésticos - contadores normais
1.1. Até 15 mm
1.2.20 mm
1.3. 25 mm
2. Utilizadores não domésticos - contadores normais

2,8745 €

2,9032 €

6,2860 €
9,4343 €

6,3489 €
9,5286 €

2.1. Até 15 mm
2.2. Superior a 15 mm até 25 mm

2,9320 €
9,5286 €

3. Utilizadores domésticos e não domésticos - contadores normais
3.1.30 mm
3.2.40 mm

13,0353 €
14,1514 €

13.1657 €
14,2929 €

3.3. 50 mm
3.4.80 mm
35. 100 mm

46,1816 €
52,6572 €
57,3848 €

46,6434 €
53,1838 €
57,9586 €

3.6. 150 mm
3.7. 200 mm
L8. 300 mm

99,8496 €
109,0838 €
214,0507 €

100,8481 €
110,1746 €
216,1912 €

488,8556 €

493,7442 €

4.1. de calibre até 50 x 20 mm
4.2. de calibre até 80 x 20 mm
4.3. de calibre até 100 x 30 mm

72,2733 €
106,3883 €
128,9737 €

72,9960 €
107,4522 €
130,2634 €

4.4. de calibre até 150 x 40 mm
5. Tarifa social
5.1. Tarifa fixa de Venda de água

209,0703 €

211.1610 E

3.9. 400 mm
4. Contadores conjugados:

Isenta
Recursos Hidricos

6. Utilização de recursos hidricos* - por m1e por mês
oecreto-Iei n2 97/2008, deli de junho
Na sequdnc,ada,mpIempnl.çlo darecomeoid.çlon.o 1/2009 do IMRIER5AEI, os SMAS dcvii. Franca de aia reobatem, endoaim.nte, 20
pontos peocentasis aosvoiores d .s tarirasise.entes à ligaçio à redepacesio ao usiço, bem como a conotmçao de ramais domiciliários. En
2012, 2013 e 2014 procnde.j-seà teduç3o de 10% sobre o valor aplicado em 2011 Em 2011, procede’. -seàeedoção de 10% t.nbdmoobre
os preços de 2011. ficando assina, edoçlo acumol.d. nossO pontos peccevtuois.
ai Pecomendaçlo do lEAl IEESAAI s.n 1/2009. ponco 3.1 2.2 Ta,iEa varlár,el

1

0,0224(1

0,0226 €

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Município de Vila Franca de Xira

ANEXO
FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADO5 DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VILA FRANCA DE XIRA
De harmonia com o disposto no n.2 1 do artigo 21.~ da Lei n.2 73/2013, e 3 de
setembro, os preços a fixar pelos municípios, relativos aos serviços prestados e aos
bens fornecidos em gestão direta pelos serviços municipalizados não devem ser
inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a prestação desses
serviços e com o fornecimento desses bens.
Nestes termos, para fundamentar os valores da tabela de tarifas e preços destes
serviços municipalizados, foi efetuado um levantamento das atividades inerentes a
cada prestação de serviço e determinação dos respetivos custos diretos que incidem
sobre a mão-de-obra, máquinas e viaturas e materiais.
O valor/hora da mão-de-obra é calculado com base na tabela remuneratória de 2008,
incluindo as remunerações base e adicionais, os seguros e encargos da entidade para
com a segurança social e caixa geral de aposentações.
Os custos indiretos são essencialmente de cariz administrativo e resultam da aplicação
de um coeficiente de 25% sobre os custos diretos.
A tarifa fixa resulta do seguinte cálculo: custos patrimoniais do setor respetivo a dividir
pelo número de contadores instalados, a dividir por 12 meses, acrescido de 25%.
A tarifa variável é calculada em função dos custos operacionais e financeiros do setor
respetivo a dividir por m3 de água vendida. Sendo que no saneamento este valor é

reduzido em 20%.

