TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA
(consumo de água)

Usos domésticos
m³

TARIFA DE DISPONIBILIDADE DE
ÁGUA
Calibre (mm) I Tarifa / 30 dias

Preço / m³ / 30 dias

0-5

€ 0,5500

6 - 15

€ 1,1500

16 - 25

€ 1,7900

+ de 25

€ 2,9000

Usos não domésticos
m³

Preço / m³ / 30 dias

Escalão único

Até 25 mm

€ 4,0000

Superior a 25 mm

€ 8,0000

Usos Não Domésticos
Até 25mm

€ 4,0000

Superior a 30 a 50 mm

€ 8,0000

Superior a 50 até 100 mm

€ 21,0000

Superior a 100 mm

€ 30,0000

Preço / m³ / 30 dias

Tarifário Famílias Numerosas

€ 0,5500

+ de 25

igual aos domésticos

Tarifa Disponibilidade

isento

Social Usos Não domésticos

SANEAMENTO (€ / 30 dias)
Usos domésticos

(€ / 30 dias)

0 – 5m

€ 0,5500

6 – 15m³

€ 0,7500

16 – 25m³

€ 1,2500

+ de 25m³

€ 1,7500

Social Usos domésticos

Usos não domésticos
Escalão único

Usos domésticos
Tarifa Disponibilidade

€ 3,5000

Social Usos domésticos

Na tarifa variável de água há alargamento dos escalões de
consumo em 3m³ por cada membro do agregado familiar que

0 – 25

TARIFA DE DISPONIBILIDADE

0 – 25m³
€ 0,5500
+ de 25m³ igual aos domésticos

€ 1,7900

Social Usos domésticos
m³

Usos Domésticos

TARIFAS DE

€ 1,2500

Tarifa Disponibilidade

isento

Usos não domésticos

Tarifa Disponibilidade

€ 7,0000

Social Usos Não domésticos
Tarifa Disponibilidade

€ 7,0000

ultrapasse os quatro elementos

TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS DE ÁGUA
0,0459 € / m³ / 30 dias

I.V.A.

m³

Preço / m³ / 30 dias

0 - 100

€ 0,5500

6 % da Tarifa de Disponibilidade de Água

+ de 100

€ 1,1500

6 % da Taxa de Recursos Hídricos de Água

6 % do Valor da Tarifa Variável de Água

Social Usos Não domésticos
0 -100m³
+ de 100m³

€ 0,5500
€ 0,7500

Para utilizadores sem contrato de abastecimento de água,
e/ou produzam águas residuais urbanas a partir de
origens de águas próprias, o respetivo consumo é
estimado em função do consumo médio dos utilizadores
com caraterísticas similares, no âmbito do território
municipal verificado no ano anterior.

Quando não exista medição através de medidor de
caudal, o volume de águas residuais é igual a 90%
do volume de água consumido

TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS DE
SANEAMENTO
0,0073 € / m³ / 30 dias

outubro de 2021

TARIFAS CORRESPONDENTES A LIGAÇÃO,
INTERRUPÇÃO E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA

Tipo de tarifa
Tarifa de ligação temporária
Tarifa administrativa de pagamento fora de prazo
Tarifa de interrupção
Tarifa de restabelecimento
Tarifa de leitura extraordinária de consumo de água
Tarifa de verificação extraordinária do contador
Custo do registo imputado ao utilizador em mora

Preço
€ 22,9183
€ 4,6260
€ 22,9183
€ 4,6260
€ 4,6260
€ 60,0000
€ 2,5000

TARIFA DE CONTADOR DESAPARECIDO / DANIFICADO

Contador desaparecido/danificado
15 mm
20 mm
Telecontagem 15 mm
Telecontagem 20 mm
MóduloTelecontagem

Preço
€ 70,0000
€ 100,0000
€ 130,0000
€ 150,0000
€ 50,0000

CLIENTE VISEU 100%
Serviço de abastecimento de água com sistema de saneamento de água
residual através fossa séptica:
O cliente da Águas de Viseu, que dispõe apenas de abastecimento público de água com sistema
de saneamento de água residual através de fossa séptica, pode requisitar o tarifário Viseu 100%.
O serviço inclui uma recolha anual de lamas e destino final de lamas de fossas sépticas de clientes
com um consumo mínimo mensal de 5 m3 de água tratada.
Caso o cliente não tenha um consumo mínimo mensal de 5 m3 de água tratada, o serviço inclui
uma recolha bienal de lamas e destino final de lamas de fossas sépticas.
O cliente fica obrigado ao pagamento da tarifa fixa e da tarifa variável de saneamento (90% do
volume de água consumido).
O número de serviços de limpeza de fossa adicionais ao consumo indexado, são faturados
autonomamente.

TARIFA SERVIÇO DE RECOLHA, TRANSPORTE E DESTINO
FINAL DE LAMAS DE FOSSA SÉPTICAS

Tipo de tarifa

Preço
€ 70,0000

Tarifa fixa / serviço
TARIFAS CORRESPONDENTES A VISTORIA E ENSAIO DAS
CANALIZAÇÕES DOS SISTEMAS PREDIAIS (a pedido do utilizador)

Dispositivos de utilização

Preço

Até 6 dispositivos de utilização
De 7 a 10 dispositivos de utilização

€ 9,8855
€ 22,0416

De 11 a 20 dispositivos de utilização

€ 32,8566

De 21 a 50 dispositivos de utilização

€ 44,0094

Mais de 50 dispositivos de utilização

€ 64,3297

Tarifa variável / m3 de lamas

€ 1,8500

TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (€ / 30 dias) (T.R.S.U.)

Tipo de tarifa

Preço

Usos domésticos / Tarifário Social Usos Não domésticos

€ 3,00

Usos Não domésticos

€ 5,00
I.V.A.

Aos valores acresce o valor do I.V.A. à taxa legal em vigor: 23% (exclui-se a T.R.S.U.)

Para 2021 o consumo médio com caraterísticas similares apurado no âmbito do território municipal é: clientes domésticos de 5m3/30dias(2,75€); comercio13m3/30dias(16,25€); industria 18m3/30dias(22,50€) e
obras 8m3/30dias(10,00€).
outubro de 2021
Os SMAS de Viseu podem diferenciar as tarifas em função do período do ano, quando justificável, de modo a atender a flutuações elevadas de procura de ordem sazonal ou a escassez de recursos hídricos.

