
DISPONIBILIDADE | ÁGUA

UTILIZADORES DOMÉSTICOS  |  CALIBRES

Até 20 mm     euros / 30 dias  5,8724

Sup 20 a 40 mm    euros / 30 dias  29,3618

Sup 40 a 65 mm    euros / 30 dias  58,7234

Sup 65 a 100 mm    euros / 30 dias  88,0852
 
Sup 100 mm    euros / 30 dias  117,4469
 

UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS  |  CALIBRES

Até 20 mm     euros / 30 dias  5,8724

Sup 20 a 40 mm    euros / 30 dias  29,3618

Sup 40 a 65 mm    euros / 30 dias  58,7234
 
Sup 65 a 100 mm   euros / 30 dias  88,0852

Sup 100 mm    euros / 30 dias  117,4469

DISPONIBILIDADE - SANEAMENTO

UTILIZADORES DOMÉSTICOS  |  CALIBRES

Até 20 mm     euros / 30 dias  3,5234

Sup 20 a 40 mm    euros / 30 dias  17,6171

Sup 40 a 65 mm    euros / 30 dias  35,2340

Sup 65 a 100 mm    euros / 30 dias  52,8511

Sup 100 mm    euros / 30 dias 70,4682

UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS  |  CALIBRES

Até 20 mm     euros / 30 dias  3,5234

Sup 20 a 40 mm    euros / 30 dias  17,6171

Sup 40 a 65 mm    euros / 30 dias  35,2340

Sup 65 a 100 mm    euros / 30 dias  52,8511
  
Sup 100 mm    euros / 30 dias  70,4682
  

DISPONIBILIDADE  |  REDES PREDIAIS UNITÁRIAS
Nos locais de consumo com redes prediais unitárias a Tarifa de Disponibilidade é agravada em 35%

TARIFA VOLUMÉTRICA  |  SANEAMENTO

USOS DOMÉSTICOS

1º Escalão (0 a 5 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,4066

2º Escalão (>5 a 15 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,9216

3º Escalão (>15 a 25 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  1,7617

4º Escalão (superior a 25 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  2,4392

USOS DOMÉSTICOS - PREÇARIO SOCIAL

1º Escalão (0 a 10 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,4066

2º Escalão (>10 a 30 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,9216

3º Escalão (>30 a 50 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  1,7617

4º Escalão (superior a 50 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  2,4392

USOS DOMÉSTICOS  |  PREÇARIO FAMILIAR

1º Escalão (0 a 5+A m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,4066

2º Escalão (>5+A a 15+A m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,9216

3º Escalão (>15+A a 30+A m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  1,7617

4º Escalão (superior a 30+A m3 / 30 dias)  euros / m3 de água consumida  2,4392

 Sendo A=(n-2)*3
 n - número de filhos dependentes superior a 2

USOS NÃO DOMÉSTICOS

Escalão único (30 dias)   euros / m3 de água consumida  1,7617

AUTARQUIAS LOCAIS

Escalão único (30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,9216

ORGANISMOS SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS

Escalão único (30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,9216

TARIFA VOLUMÉTRICA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA

USOS DOMÉSTICOS

1º Escalão (0 a 5 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,6776

2º Escalão (>5 a 15 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  1,5359

3º Escalão (>15 a 25 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  2,9361

4º Escalão (superior a 25 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  4,0655

USOS DOMÉSTICOS - PREÇARIO SOCIAL

1º Escalão (0 a 15 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,6776

2º Escalão (>15 a 30 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  1,5359

3º Escalão (>30 a 50 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  2,9361

4º Escalão (superior a 50 m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  4,0655

USOS DOMÉSTICOS  |  PREÇARIO FAMILIAR

1º Escalão (0 a 5+A m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  0,6776

2º Escalão (>5+A a 15+A m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  1,5359

3º Escalão (>15+A a 30+A m3 / 30 dias)   euros / m3 de água consumida  2,9361

4º Escalão (superior a 30+A m3 / 30 dias)  euros / m3 de água consumida  4,0655

 Sendo A=(n-2)*3
 n - número de filhos dependentes superior a 2

USOS NÃO DOMÉSTICOS

Escalão único (30 dias)    euros / m3 de água consumida  2,9361

AUTARQUIAS LOCAIS

Escalão único (30 dias)    euros / m3 de água consumida  1,5359

ORGANISMOS SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS

Escalão único (30 dias)    euros / m3 de água consumida  1,5359
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RAMAIS  |  ÁGUA
CADA METRO

DIÂMETRO            ATÉ 1 M            SUPLEMENTAR

3/4'' euros / unid.                    245,0683 32,6764

1''  euros / unid.                    310,4211 39,2204

11/4''  euros / unid.                    441,1271 45,7642

11/2''  euros / unid.                    539,1672 52,2760

2''  euros / unid.                    702,5496 58,8091

21/2''  euros / unid.                    1.372,4120 65,3529

3''  euros / unid.                    1.437,7438 71,8862

31/2''  euros / unid.                    1.633,8025 78,4299

RAMAIS  |  SANEAMENTO
CADA METRO

DIÂMETRO  ATÉ 4 M          SUPLEMENTAR

110 mm              euros / unid. 734,4254  158,9735

125 mm              euros / unid. 740,4570  160,2867

140 mm              euros / unid. 746,5310  161,5463

maior de 160 mm    euros / unid. 758,2523  164,4926

CÂMARA DE LIGAÇÃO | SANEAMENTO

PROFUNDIDADE 

até 1 metro   euros / unid.  379,7986

de 1 a 2 metros euros / unid.  468,5194
  
de 2 a 3 metros  euros / unid.  557,2615

de 3 a 4 metros  euros / unid.  645,9823

de 4 a 5 metros euros / unid.  625,2940

de 5 a 6 metros  euros / unid.  823,4558
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PRESTAÇÃO SERVIÇOS  |  ÁGUA

Vistorias ou ensaios de canalizações interiores:

a) 1 fogo      euros / unid.  108,2572

b) Por cada fracção a mais, cada:    euros / unid.  49,4529

Colocação de contador     euros / unid.  49,4529

Mudança de local de contador  53,5285

Aferição de contador a pedido do cliente 
(a este valor acresce custo do laboratório certificado)  euros / unid.  49,4529

Ensaio de estanquidade    euros / unid.  67,7514

Inspecção Vídeo (orçamento padrão)    euros / hora  136,6434

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)  euros / unid.  17,1340

Recepção e Apreciação de projectos - Edificações   euros / unid.  83,1742

Recepção e Apreciação de projectos - Urbanizações   euros / unid.  154,4666

Recepção e Apreciação de projectos - Loteamentos  euros / unid.  95,0563
 
Alterações ou aditamentos por iniciativa do cliente   euros / unid.  45,9479

Prestação de Serviço pela Fiscalização e Recepção de Obra euros / unid.  108,2572

Serviço de Fiscalização     euros / unid.  40,4940

Suspensão do Fornecimento de Água a pedido do cliente  euros / unid.  41,2781

Reinicio do Fornecimento de Água a pedido do cliente euros / unid.  27,2573

Preço de interrupção de fornecimento por falta de pagamento  euros / unid.  68,5356

Retirada do Contador     euros / unid.  49,4529

Substituição do Contador    euros / unid.  49,4529
      
Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utentes  euros / unid.  67,7514

Leitura de Consumos de Água:

a) Especial em horário normal    euros / unid.  2,7210

b) Marcada, fora do horário de expediente:

 * 2ª a 6ª feira    euros / unid.  5,4419

 * Sábados     euros / unid.  17,1340

Reparação e Substituição de Torneiras de Segurança (*)  euros / unid.  17,1340

 * Acrescido do custo do material

Tamponamento e destamponamento do ramal  euros / unid.  108,2572

Preço de Ligação     euros / unid.  430,4030

PRESTAÇÃO SERVIÇOS - SANEAMENTO

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)  euros / unid.  18,1081

Recepção e Apreciação de projectos - Edificações   euros / unid.  83,1742

Recepção e Apreciação de projectos - Urbanizações  euros / unid. 154,4666

Recepção e Apreciação de projectos - Loteamentos   euros / unid.  95,0563

Alterações ou aditamentos por iniciativa do cliente  euros / unid.  48,5500

Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra:

 a) primeira fracção ou lote   euros / unid.  114,3765

 b) por cada fracção ou lote a mais, cada  euros / unid.  52,2571

Prestação de serviços pela fiscalização à execução de ramais da iniciativa dos munícipes:

 a) primeira fracção ou lote   euros / unid.  201,6026

 b) por cada fracção ou lote a mais, cada  euros / unid.  52,2571

Inspecção dos sistemas prediais e limpeza do retentor de sólidos, cada:

 a) Pela primeira hora ou fracção de actividade  euros / unid.  114,3765

 b) por cada hora a mais ou fracção  euros / unid.  114,3765

Limpeza de Fossas:

 a) zonas sem rede pública    euros / unid.  71,5892

 b) zona com rede pública (até 5m3)   euros / unid.  114,3765

 c) Munícipes não consumidores (até 5m3)  euros / unid.  71,5892

Vistorias às redes de águas residuais domésticas em urbanizações  euros / unid.  189,0313

Vistorias em ramais executados por conta dos munícipes  euros / unid.  114,3765

Tamponamento e destamponamento do ramal   euros / unid.  107,7187

Preço de Ligação     euros / unid.  259,6344

Inspecção Vídeo (orçamento padrão)    euros / hora  136,6434
  

PRESTAÇÃO SERVIÇOS | OUTROS
Execução de fotocópias     euros / unid.  0,0595

Reprodução de Desenhos em Folha de Papel de Cópia, Ozalide ou semelhante: 
por metro quadrado ou por fracção:    euros / unid.  1,9488

Ensaios a colunas de incêndios:

 a) até 8 fogos   euros / unid.   108,2572

 b) mais de 8 fogos, cada    euros / unid. 17,1340

 c) comércio e indústria    euros / unid.  190,8136

Custo de Mão de Obra, por hora    euros / hora  49,4529

Deslocação      euros / unid.  17,1340

RUA 5 DE OUTUBRO N.º112

4420-086 GONDOMAR

Tel. 224 660 200

Fax. 224 660 299

Site: www.aguasdegondomar.pt
Email: geral@aguasdegondomar.pt
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