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Utilizadores domésticos           
Tarifa fixa - valor mensal (30 dias) 3,8947 € 
Tarifa variável (m3) nos utilizadores com abastecimento de água  
1º escalão (0-5m3/30 dias) 0,1417 € 
2º escalão (>5 a 15m3/30 dias) 0,2691 € 
3º escalão (>15 a 25m3/30 dias) 0,3364 € 
4º escalão (>25m3/30 dias)max. 40m3 0,4204 € 
Tarifa variável nos utilizadores sem abastecimento de água  
Tarifa - valor mensal (30 dias) 1,7845 € 
Utilizadores não-domésticos  
Tarifa fixa - valor mensal (30 dias) 13,6314 € 
Tarifa variável (m3) nos utilizadores com abastecimento de água  
1º escalão (0<20m3/30 dias) 0,4957 € 
2º escalão (≥ 20m3/30 dias) 0,6196 € 
Tarifa variável (m2) nos utilizadores sem abastecimento de água   
Utilizadores não-domésticos, excepto os constantes na próxima tabela  
1º escalão (0≤100m2/30 dias) e escritórios 0,0088 €     
2º escalão (> 100m2/30 dias) 0,0708 €     
Utilizadores não-domésticos de restauração e bebidas, supermercados, serviços de saúde e hotelaria  
1º escalão (0-100m2/30 dias)  0,0884 €     
2º escalão (>100 ≤600 m2/30 dias) 0,1240 €     
3º escalão (≥ 600 m2/30 dias) 0,0177 €     
Tarifários Especiais      
Utilizadores domésticos      
Tarifário Social      
Tarifa fixa - valor mensal (30 dias)(Tv = aos restantes util. Dom.) 0,0000 €     
Tarifário Familiar utilizadores com abastecimento de água      
Tarifa fixa - valor mensal (30 dias) 3,8947 €     
Tarifa variável (m3)      
1º escalão (0-15m3/30 dias) 0,1417 €     
2º escalão (>15 a 35m3/30 dias) 0,2691 €     
3º escalão (>35m3/30 dias)max. 40m3 0,3364 €     
Tarifário para emigrantes nos locais sem abastecimento público de água  
Tarifa fixa - valor mensal (30 dias) 3,8947 €     
Tarifa variável - isentos num período de 10 meses anuais      
Utilizadores não-domésticos      
IPSS, Autarquias locais, cooperativas      
Tarifa variável (até máximo de 120m3) 0,4957 €     
Condomínios em propriedade horizontal      
Tarifa fixa - valor mensal (30 dias) 13,6314 €      


