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REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

TARIFÁRIO 
            

 

 

Art.º 49.º - O pagamento do custo dos ramais de ligação, acrescido dos 10 por cento 
para administração, deverá ser feito na tesouraria da entidade responsável, pelo 
proprietário servido, dentro do prazo de trinta dias após a notificação da respetiva 
liquidação. 

Se o pagamento não for feito no prazo indicado, a entidade responsável procederá à 
cobrança coerciva da importância em dívida. 

Quando o reconheça necessário, a entidade responsável pode, contudo, impor que o 
pagamento seja garantido por depósito da importância do custo provável do ramal.  

§ único - Se a canalização da rede geral não estiver assente no eixo da via pública, 
para a quantificação da extensão do ramal de ligação, a entidade responsável medirá o 
ramal de ligação considerando, no que respeita à via, metade da respetiva largura, de 
modo a equilibrar a situação dos proprietários de prédios fronteiros, ou estabelecerá 
um preço médio por rua, ou ainda um preço médio para todo o Concelho.  

Não serão cobrados os ramais de extensão inferior a 20 metros. 

Serão cobrados para os ramais mencionados na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, por 
cada metro além dos 20 metros de comprimento, e para os mencionados na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 27.º, por cada metro, e de acordo com os respetivos diâmetros, os 
seguintes preços médios para todo o Concelho: 

- Diâmetro de 15 mm ------------------------------------------------------ 45,11 € 

- Diâmetro de 20 mm ------------------------------------------------------ 66,18 € 

- Diâmetro de 25 mm ------------------------------------------------------ 90,18 € 

- Diâmetro de 30 mm ---------------------------------------------------- 135,29 € 

- Diâmetro de 40 mm ---------------------------------------------------- 180,37 € 

- Diâmetro de 50 mm ---------------------------------------------------- 270,56 € 

Para maiores diâmetros, o preço médio (P) expresso em euros será fixado com base na 

fórmula P = 27,08 X D + 0,16 X D X l2 em que D é o diâmetro expresso em mm e l o 
comprimento do ramal expresso em m. 
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Art.º 92.º - As tarifas de consumos de água no concelho de Felgueiras representam o 
preço/custo da utilização efetiva do serviço e serão, de acordo com as categorias dos 
consumidores e o escalão de consumo, as seguintes: 

1) Usos domésticos 

1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 ............................... 0,65 € cada m3 

2º Escalão - de 6 m3 a 10 m3 .............................. 0,71 € cada m3 

3º Escalão - de 11 m3 a 20 m3 ............................ 1,18 € cada m3 

4º Escalão - de 21 m3 em diante ......................... 1,65 € cada m3 

2) Usos comerciais, industriais e ultraconcelhios 

1º Escalão - de 0 m3 a 5 m3 ............................... 1,39 € cada m3 

2º Escalão - de 6 m3 a 10 m3 .............................. 1,86 € cada m3 

3º Escalão - de 11 m3 a 20 m3 ............................ 2,31 € cada m3 

4º Escalão - de 21 m3 em diante ......................... 2,75 € cada m3 

3) Usos públicos 

Escalão único ..................................................... 2,31 € cada m3 

4) Usos de utilidade pública: 

Escalão único ..................................................... 0,71 € cada m3 

5) Fornecimento avulso e ligações provisórias: 

Escalão único ..................................................... 2,31 € cada m3 

 

Art.º 92.º-A - As tarifas de conservação do serviço de abastecimento de água no 
concelho de Felgueiras representam o preço/custo da disponibilidade permanente do 
serviço e serão, de acordo com as categorias dos consumidores, as seguintes: 

1) Usos domésticos .......... ……………………………………..2,00 € por mês 

2) Usos comerciais, industriais e ultraconcelhios ………6,67 € por mês 

3) Usos públicos .................................................... 12,49 € por mês 

4) Usos de utilidade pública ..................................... 2,33 € por mês 

5) Fornecimento avulso .......................................... 12,49 € por mês 

6) Ligações provisórias: será aplicada a tarifa definida para cada um 
dos tipos de uso acima identificados de 1) a 4) que corresponder à 
categoria do consumidor. 

 

Art.º 93.º - Serão os seguintes os valores das diversas tarifas a que se refere a Parte 
1 "Disposições Gerais" deste Regulamento: 
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 a) De traçado das canalizações interiores (quando elaborado pela entidade 
responsável): 

Com 1 a 2 dispositivos de utilização........................................ 9,05 €  

Com 3 a 5 dispositivos de utilização...................................... 18,11 €  

Com 6 a 10 dispositivos de utilização .................................... 45,11 €  

Com 11 a 20 dispositivos de utilização .................................. 90,18 €  

Com mais de 20 dispositivos de utilização ............................ 180,37 €  

 b) De ensaio das canalizações interiores: 

Qualquer número de dispositivos de utilização ....................... 45,11 €  

 c) De ligação da rede interior ao ramal de ligação à rede pública: 

1ª ligação .......................................................................... 22,55 € 

    Suspensão, após interrupção imposta ................................... 10,64 € 

Restabelecimento, após interrupção solicitada ou imposta ...... 22,55 € 

 d) De colocação, reaferição e transferência do contador: 

De colocação ...................................................................... 22,55 € 

De reaferição ...................................................................... 45,11 € 

De transferência (por mudança de residência) ....................... 22,55 €  
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REGULAMENTO MUNICIPAL DA DRENAGEM PÚBLICA E PREDIAL DE  

ÁGUAS RESIDUAIS 

TARIFÁRIO 
 

Artigo 26.º 

 Ramal de ligação 

 1. ... 

 2. ... 

 3. ... 

 4. Se o coletor da rede geral não estiver assente no eixo da via pública, para a 
quantificação da extensão do ramal de ligação, a entidade responsável medirá o ramal 
de ligação considerando, no que respeita à via, metade da respetiva largura, de modo 
a equilibrar a situação dos proprietários de prédios fronteiros, ou estabelecerá um 
preço médio por rua, ou ainda um preço médio para todo o Concelho.  

Não serão cobrados os ramais de extensão inferior a 20 metros. 

Serão cobrados para os ramais mencionados na alínea a) do n.º 1, por cada metro 
além dos 20 metros de comprimento, e para os mencionados na alínea b) do n.º 1, por 
cada metro, e de acordo com os respetivos diâmetros, os seguintes preços médios 
para todo o Concelho: 

- Diâmetro de 125 mm -------------------------------------------------- 111,51 €          

- Diâmetro de 150 mm -------------------------------------------------- 137,73 € 

- Diâmetro de 200 mm -------------------------------------------------- 183,64 € 

Para maiores diâmetros, o preço ( P ) expresso em euros será fixado com base na 

formula P = 4,52 X D + 0,03 X D X l2 em que D é o diâmetro expresso em mm e l o 

comprimento que for devido do ramal expresso em m. 

 

Artigo 27.º 

 Ligação e ensaio 

 1. ... 

 2. Serão os seguintes os valores das tarifas respetivas: 

- De ensaio do sistema predial: ....................................... 45,92 €  

- De ligação do sistema predial ao público ........................ 91,81 € 
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Artigo 28.º 

 Tarifa de recolha de águas residuais 

 A tarifa de recolha de águas residuais representa o preço/custo da utilização 
efetiva do sistema público e será, de acordo com as categorias dos consumidores, e 
tendo por base as leituras utilizadas para o serviço de fornecimento de água, a 
seguinte: 

- Usos domésticos ............................................... 0,38 € cada m3 

- Usos comerciais e industriais ............................. 0,79 € cada m3 

- Usos públicos ................................................... 1,52 € cada m3 

- Usos de utilidade pública ................................... 0,53 € cada m3 

 

Artigo 28.º - A 

 Tarifa de conservação do sistema público de águas residuais 

 A tarifa de conservação do sistema público de águas residuais representa o 
preço/custo da disponibilidade permanente do sistema público e será, de acordo com 
as categorias dos consumidores, a seguinte: 

- Usos domésticos ............................................... 0,53 € por mês  

- Usos comerciais e industriais ............................. 2,37 € por mês 

- Usos públicos ................................................... 5,98 € por mês 

- Usos de utilidade pública ................................... 0,98 € por mês 

 

Artigo 28.º-B 

Tarifas de limpeza de fossas e coletores 

A tarifa de recolha avulsa de águas residuais, através dos meios mecânicos 
móveis, é a seguinte: 

a) Na cidade de Felgueiras e num raio de 5 Km a partir do centro da 
cidade: 

- Primeira descarga, até 4 m3  .......................... 17,37 € 

- Por cada descarga a mais ............................... 13,43 € 

b) Além do raio de 5 Km: 

- Por cada descarga ......................................... 17,37 € 

- Por cada quilómetro percorrido (ida e volta) ....  0,67 € 
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POSTURA DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

FELGUEIRAS 

TARIFÁRIO 
 

Preços pela disponibilidade do conjunto de atividades que a entidade gestora do 

sistema municipal de resíduos urbanos presta na área do Município de Felgueiras 

(artigos 12.º e 13.º da Postura) 

 

1. Resíduos urbanos provenientes de habitações - são definidos dois escalões: 

a) - por unidade de habitação ligada/não ligada à rede pública de abastecimento 
de água e por mês, em zonas com recolha diária: ..........................6,56/8,52 € 

b) - por unidade de habitação ligada/não ligada à rede pública de abastecimento 
de água e por mês, nas restantes zonas, com recolha não diária: ....5,90/7,88 € 

- Acresce, nas unidades de habitação ligadas à rede pública de abastecimento de 

água, por cada m3 de água consumida: ..................................................... 0,12 € 

2. Restantes resíduos urbanos - são definidos quatro escalões, correspondentes a 
diferentes produtores, agrupados consoante a classificação da sua atividade 
económica (CAE – Rev. 2.1/03), conforme o quadro anexo: 

a) Escalão I - por unidade, ligada/não ligada à rede pública de abastecimento de 
água, em função da área, e por mês: 
- Com área inferior a 50 m2.........................................................6,95/8,92 € 
- Com área inferior a 100 m2 ..................................................... 8,86/10,82 € 
- Com área inferior a 200 m2 ................................................... 13,74/15,72 € 
- Com área inferior a 400 m2 ................................................... 26,58/28,54 € 
- Com área inferior a 600 m2 ................................................... 39,32/41,30 € 
- Com área superior a 600 m2 ................................................. 49,22/51,20 € 

b) Escalão II - por unidade, ligada/não ligada à rede pública de abastecimento de 
água, em função da área, e por mês: 

          - Com área inferior a 50 m2 .........................................................7,88/9,86 € 
- Com área inferior a 100 m2 ................................................... 11,88/13,84 € 
- Com área inferior a 200 m2 ................................................... 22,69/24,65 € 
- Com área inferior a 300 m2 ................................................... 32,52/34,51 € 
- Com área inferior a 400 m2 ................................................... 49,32/51,30 € 
- Com área inferior a 600 m2 ................................................... 70,94/72,92 € 
- Com área inferior a 800 m2 ................................................... 87,76/89,74 € 
- Com área superior a 800 m2 ............................................. 130,10/132,07 € 

c) Escalão III - por unidade, ligada/não ligada à rede pública de abastecimento 
de água, em função da área, e por mês: 



 
 

2/2 

 

- Com área inferior a 200 m2 ..................................................... 8,93/10,89 € 
- Com área inferior a 400 m2 ................................................... 15,81/17,77 € 
- Com área inferior a 600 m2 ................................................... 23,67/25,64 € 
- Com área inferior a 800 m2 ................................................... 30,54/32,52 € 
- Com área inferior a 1 000 m2 ................................................ 38,50/40,47 € 
- Com área superior a 1 000 m2 .............................................. 46,36/48,34 € 

d) Escalão IV - por unidade, ligada/não ligada à rede pública de abastecimento de 
água, em função da área, e por mês: 
- Com área inferior a 300 m2 ..................................................... 9,92/11,88 € 
- Com área inferior a 600 m2 ................................................... 18,74/20,73 € 
- Com área inferior a 1 000 m2 ................................................ 26,63/28,59 € 
- Com área inferior a 1 500 m2 ................................................ 38,50/40,47 € 
- Com área inferior a 2 000 m2 ................................................ 55,23/57,19 € 
- Com área superior a 2 000 m2 .............................................. 70,94/72,92 € 

- Acresce, nas unidades ligadas à rede pública de abastecimento de água, por cada m3 

de água consumida:………………………………………………………………………………….. 0,12 € 

3. Remoção avulsa de resíduos urbanos – por m3 .……….…………….......…6,81 € 

 

 

 


