
     
    

        

 

 
Praça do Município, nº1 
4880-236 Mondim de Basto 

tel 255 389 300  
fax 255 389 398/9 

site www.cm-mondimdebasto.pt 
e-mail geral@cm-mondimdebasto.pt 

TARIFÁRIO 
ANO DE 2022 

 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 
 

(Aos valores indicados, acresce IVA, à taxa legal em vigor e a TRH, quando aplicável) 

Clientes tipo: DOMÉSTICO - Tarifário Normal 

Tarifa Disponibilidade  

Calibre do contador ≤ 25mm  0,0478 €/dia 

Calibre do contador entre 25mm e 30mm 0,0739 €/dia 

Calibre do contador entre 31 mm e 50mm 0,0811 €/dia 

Calibre do contador entre 51mm e 100mm 0,0976 €/dia 

Calibre do contador entre 101mm e 300mm 0,1170 €/dia 

Tarifa variável (janeiro a maio e outubro a dezembro) 

          1º escalão (0-5m3) 0,4890 €/m3 

          2º escalão (6-15m3) 0,6041 €/m3 

          3º escalão (16-25m3) 1,2227 €/m3 

          4º escalão (>25m3) 1,9988 €/m3 

Tarifa Variável (junho a setembro) 

          1º escalão (0-5m3) 0,5321 €/m3     

          2º escalão (6-15m3) 0,6617 €/m3       

          3º escalão (16-25m3) 1,3521 €/m3       

          4º escalão (>25m3) 2,2006 €/m3       

Clientes tipo: DOMÉSTICO - Tarifário Social 

Tarifa disponibilidade  Isento 

Tarifa variável (janeiro a maio e outubro a dezembro) 

          1º escalão (0-5m3) 0,4890 €/m3 

          2º escalão (6-15m3) 0,6041 €/m3 

          3º escalão (16-25m3) 1,2227 €/m3 

          4º escalão (>25m3) 1,9988 €/m3 

Tarifa variável (junho a setembro) 

          1º escalão (0-5m3) 0,5321 €/m3     

          2º escalão (6-15m3) 0,6617 €/m3       

          3º escalão (16-25m3) 1,3521 €/m3       

          4º escalão (>25m3) 2,2006 €/m3       

Clientes tipo: FAMILIAR – Tarifário Famílias Numerosas               (n) n. de elementos do agregado familiar sup. a 4 

Tarifa disponibilidade 

Calibre do contador ≤ 25mm  0,0478 €/dia 

Calibre do contador entre 25mm e 30mm 0,0739 €/dia 

Calibre do contador entre 31 mm e 50mm 0,0811 €/dia 

Calibre do contador entre 51mm e 100mm 0,0976 €/dia 

Calibre do contador entre 101mm e 300mm 0,1170 €/dia 
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Tarifa variável (janeiro a maio e outubro a dezembro) 

          1º escalão (0 até 5+(3xn)) m3                                              0,4890 €/m3 

          2º escalão (de 6+(3xn) a 15+(3xn)) m3                                       0,6041 €/m3 

          3º escalão (de 16+(3xn) a 25 +(3xn)) m3      1,2227 €/m3 

          4º escalão (>25+(3xn) m3) 
 

1,9988 €/m3 

Clientes tipo: FAMILIAR – Tarifário Famílias Numerosas               (n) n. de elementos do agregado familiar sup. a 4 

Tarifa variável (junho a setembro) 

          1º escalão (0 até 5+(3xn)) m3                                              0,5321 €/m3     

          2º escalão (de 6+(3xn) a 15+(3xn)) m3                                       0,6617 €/m3       

          3º escalão (de 16+(3xn) a 25 +(3xn)) m3      1,3521 €/m3       

          4º escalão (>25+(3xn) m3) 2,2006 €/m3       

Clientes tipo: NÃO DOMÉSTICOS: Tarifário Normal 

Tarifa disponibilidade 

Até 20 mm  0,0672 €/dia 

entre 21mm e 30mm 0,0739 €/dia 

entre 31mm e 50mm 0,0811 €/dia 

entre 51mm e 100mm 0,0976 €/dia 

entre 101mm e 300mm 0,1170 €/dia 

Tarifa variável (janeiro a maio e outubro a dezembro) 

Escalão único por m3 1,2227 €/m3 

Tarifa variável - (junho a setembro) 

Escalão único por m3 1,3521 €/m3       

Clientes tipo: NÃO DOMÉSTICO: IPSS, INSTITUIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, OUTRAS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES 
S/FINS LUCRATIVOS - Tarifário Social 

Tarifa disponibilidade 

Calibre do contador ≤ 25mm  0,0478 €/dia 

Calibre do contador entre 25mm e 30mm 0,0739 €/dia 

Calibre do contador entre 31 mm e 50mm 0,0811 €/dia 

Calibre do contador entre 51mm e 100mm 0,0976 €/dia 

Calibre do contador entre 101mm e 300mm 0,1170 €/dia 

Tarifa variável (janeiro a maio e outubro a dezembro) 

Escalão único por m3 1,2227 €/m3 

Tarifa variável (junho a setembro) 

Escalão único por m3 1,3521 €/m3       

Taxa de Recursos Hídricos (TRH), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho: Abastecimento de Água – 0,0056 €/m3 

 
Tarifário Social - Critérios de elegibilidade:  
- Complemento solidário para idosos; 
- RSI - Rendimento Social de Inserção; 
- Subsídio social de desemprego; 
- Abono de família; 
- Pensão social de invalidez; 
- Pensão social de velhice; 
- Ou ainda, quando o agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5808 euros, acrescido de 50% por cada elemento 
do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10 pessoas, ainda que não beneficiem de qualquer 
prestação social. 
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(Aos valores indicados, acresce o IVA, à taxa legal em vigor, e, a taxa de requerimento, quando aplicável). 

SERVIÇOS AUXILIARES 
Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias 15,00 €/projeto 
Execução de ramais de ligação com extensão inferior a 20 metros Gratuito 
Execução de ramais de ligação com extensão superior a 20 metros Orçamento 
Realização de vistorias aos sistemas prediais a pedido do utilizador final 30,00 €/vistoria 
Suspensão e reinício da ligação ao serviço por incumprimento do utilizador final 23,00 €/pedido 
Suspensão e reinício da ligação ao serviço a pedido do utilizador final  18,33 €/pedido 
Leitura extraordinária a pedido do utilizador final 5,00 €/pedido 
Verificação extraordinária do contador a pedido do utilizador final 47,25 €/pedido 
Desvio de contador a pedido do utilizador final Orçamento 
Fornecimento de água em autotanques, em situações excecionais, com custo de deslocação incluído (1 cisterna 
de 10 m3) 

43,76 €/cisterna 

Ligação temporária ao sistema público (estaleiros, feiras, festivais, etc) Orçamento 
Informação sobre o sistema público (fornecimento de elementos de cadastro) 9,48 €/pedido 
Outros serviços avulsos conexos com as atividades desenvolvidas Orçamento 
Reparação de roturas provocadas por terceiros e eventual ressarcimento de prejuízos Orçamento 
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SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
(Aos valores indicados, acresce IVA, TRH à taxa legal em vigor, quando aplicável) 
Clientes tipo: DOMÉSTICO - Tarifário Normal 
Tarifa disponibilidade  0,0289 €/dia 
Tarifa variável 
Tarifa aplicada sobre 90% do consumo de água 

1º escalão (0-5m3) 0,4890 €/m3 
2º escalão (6-15m3) 0,6041 €/m3 
3º escalão (16-25m3) 1,2227 €/m3 
4º escalão (>25m3) 1,9993 €/m3 

Clientes tipo: DOMÉSTICO - Tarifário Social 
Tarifa disponibilidade Isento 
Tarifa variável 
Tarifa aplicada sobre 90% do consumo de água 

1º escalão (0-5m3) 0,4890 €/m3 
2º escalão (6-15m3) 0,6041 €/m3 
3º escalão (16-25m3) 1,2227 €/m3 
4º escalão (>25m3) 1,9993 €/m3 

Clientes tipo: FAMILIAR – Tarifário Famílias Numerosas                      (n) n. de elementos do agregado familiar sup. a 4 
Tarifa disponibilidade 0,0289 €/dia 
Tarifa variável 
Tarifa aplicada sobre 90% do consumo de água 
          1º escalão (0 até 5+(3xn)) m3                                              0,4890 €/m3 
          2º escalão (de 6+(3xn) a 15+(3xn)) m3                                       0,6041 €/m3 
          3º escalão (de 16+(3xn) a 25 +(3xn)) m3      1,2227 €/m3 
          4º escalão (>25+(3xn) m3) 1,9993 €/m3 
Clientes tipo: NÃO DOMÉSTICOS: COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS, AGRÍCOLA, AUTARQUIAS, ASSOCIAÇÕES S/FINS 
LUCRATIVOS, ORGANISMOS PÚBLICOS. Tarifário Normal 
Tarifa disponibilidade  0,0478 €/dia 
Tarifa variável 
Tarifa aplicada sobre 90% do consumo de água 

Escalão único por m3 1,2227 €/m3        
Clientes tipo: NÃO DOMÉSTICOS: IPSS, INSTITUIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, OUTRAS ASSOCIAÇÕES E 
COLETIVIDADES S/FINS LUCRATIVOS - Tarifário Social 
Tarifa disponibilidade  0,0289 €/dia 
Tarifa variável 
Tarifa aplicada sobre 90% do consumo de água 
Escalão único por m3 1,2227 €/m3        
Taxa de Recursos Hídricos (TRH), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11 de junho: - Saneamento de Águas Residuais – 0,0338 €/m3 

 
Tarifário Social - Critérios de elegibilidade:  
- Complemento solidário para idosos; 
- RSI - Rendimento Social de Inserção; 
- Subsídio social de desemprego; 
- Abono de família; 
- Pensão social de invalidez; 
- Pensão social de velhice; 
- Ou ainda, quando o agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5808 euros, acrescido de 50% por cada elemento 
do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10 pessoas, ainda que não beneficiem de qualquer 
prestação social. 
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(Aos valores indicados, acresce IVA, à taxa legal em vigor, e a taxa de requerimento, quando aplicável) 

SERVIÇOS AUXILIARES 
Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias 15,00 €/projeto 

Execução de ramais de ligação com extensão inferior a 20 metros Gratuito 

Execução de ramais de ligação com extensão superior a 20 metros Orçamento 

Realização de vistorias aos sistemas prediais 30,00 €/vistoria 

Desobstrução de sistemas prediais e domiciliários de saneamento 40,00 €/pedido 

Informação sobre o sistema público de saneamento em plantas de localização 9,48 €/pedido 

Outros serviços avulsos conexos com as atividades desenvolvidas Orçamento 

Limpeza de Fossas Sépticas 30,00 €/cisterna 
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RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 

(atualização com taxa de inflação de 0,9%) 
 

Clientes tipo: DOMÉSTICOS – Tarifário Normal 

Tarifa Disponibilidade 0,0169 €/dia 

Tarifa Variável 0,2702 €/m3 

Clientes tipo: DOMÉSTICOS – Tarifário social 

Tarifa Disponibilidade Isento 

Tarifa Variável 0,2702 €/m3 

Clientes tipo: NÃO DOMÉSTICOS – Tarifário Normal 

Tarifa Disponibilidade 0,0333 €/dia 

Tarifa Variável 0,4863€/m3 

Clientes tipo: NÃO DOMÉSTICOS – Tarifário social 
(IPSS, INSTITUIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, OUTRAS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES S/FINS LUCRATIVOS) 

 

Tarifa Disponibilidade 0,0169 €/dia 

Tarifa Variável 0,2702 €/m3 

Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro (que revogou o DL 
n.º 178/2006, de 5 de setembro), tendo em conta a Portaria n.º 278/2015 de 11 de setembro: 

- Resíduos Urbanos – 0,1333 €/m3 
 
Tarifário Social - Critérios de elegibilidade:  
- Complemento solidário para idosos; 
- RSI - Rendimento Social de Inserção; 
- Subsídio social de desemprego; 
- Abono de família; 
- Pensão social de invalidez; 
- Pensão social de velhice; 
- Ou ainda, quando o agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5808 euros, acrescido de 50% por cada elemento 
do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10 pessoas, ainda que não beneficiem de qualquer 
prestação social. 
 

 


