
 

MUNICÍPIO DE SÁTÃO 

EDITAL 

Alexandre Manuel Mendonça Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Sátão: 

Torna público que a Câmara Municipal em sua reunião ordinária realizada no dia 04 de março de 2016, 

aprovou os tarifários do serviço de abastecimento público de água e serviço de saneamento de águas 

residuais urbanas, a vigorar a partir do dia 01 de maio de 2016 e que são os seguintes:

 

 
TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PUBLICO 

DE ÁGUA 

 

 

 

 

 

TARIFÁRIO DO SERVIÇO SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS URBANAS 

 

 

Sátão, 21 março de 2016 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

Alexandre Manuel Mendonça Vaz, Dr. 

Tarifa fixa 

Utilizadores domésticos 

Calibre (mm) Tarifa/30 dias 

≤ 25 mm 1,0000 € 

> 25 
Igual aos utilizadores não-

domésticos 

Utilizadores não-domésticos 

Calibre (mm) Tarifa/30 dias 

≤ 20 1,1000 € 

> 20 e  ≤ 30 1,5000 € 

> 30 e ≤ 50 2,0000 € 

> 50 e ≤ 100 mm 5,0000 € 

> 100 e ≤ 300 mm 6,0000 € 

Tarifário familiar 

Escalão Tarifa/m3 

O tarifário familiar consiste no alargamento dos escalões de 

consumo em 3 m3 por cada membro do agregado familiar 

que ultrapasse os quatro elementos. 

 

Tarifário social Utilizadores não-domésticos 

Tarifa Fixa - Igual à dos Utilizadores domésticos 

Tarifa variável - Escalão único igual ao 1º Escalão dos 

Utilizadores domésticos (0,4000 € / m3) 

Tarifa variável 

Utilizadores domésticos 

Escalão (m3) Tarifa/m3 

0 – 5 0,4000 € 

6 – 15 0,7000 € 

16 – 25 0,9500 € 

> 25 1,4500 € 

Utilizadores não-domésticos 

Escalão Tarifa/m3 

Único (2º escalão dos 

utilizadores domésticos) 
0,7000 € 

Tarifa serviços auxiliares 

Tipo de Tarifa Preço (€) 

Tarifa de Ligação 150.0000 

Tarifa de vistoria aos sistemas prediais 10.0000 

Tarifa de interrupção 80.0000 

Tarifa de restabelecimento 40.0000 

Tarifa de leitura extraordinária de consumos de água 10.0000 

Tarifa de verificação extraordinária do contador 10.0000 

Tarifa de ligação temporária 50.0000 

Tarifa administrativa de pagamento fora de prazo 5.0000 

 

Execução dos ramais de ligação nas situações previstas no artigo 

62º - Custo do serviço prestado, acrescido de 10% para encargos 

de administração e 10% para encargos sociais. 

Tarifa fixa 

Tipo de Utilizador €/30 dias 

Utilizadores domésticos 1,0000 € 

Utilizadores não-domésticos 1,1000 € 

Tarifa Variável 

Utilizadores domésticos 

Escalão (m3) Tarifa/m3 

0 – 5 0,2500 € 

6 – 15 0,3100 € 

16 – 25 0,4400 € 

> 25 0,5000 € 

Utilizadores não-domésticos 

Escalão Tarifa/m3 

Único (3º escalão dos utilizadores 

domésticos) 
0,4400 € 

Tarifário familiar 

Escalão Tarifa/m3 

O tarifário familiar consiste no alargamento dos escalões de 

consumo em 3 m3 por cada membro do agregado familiar que 

ultrapasse os quatro elementos. 

 

Tarifário social utilizadores não-domésticos 

Tarifa Fixa Igual à dos Utilizadores domésticos 

Tarifa variável 
Escalão único igual ao 1º Escalão dos 

Utilizadores domésticos (0,2500 € / m3) 

Tarifa serviços auxiliares 

Tipo de Tarifa Preço (€) 

Tarifa de Ligação 100.0000 

Tarifa de vistoria e ensaio aos sistemas prediais 10.0000 

Tarifa de interrupção 80.0000 

Tarifa de restabelecimento 40.0000 

Tarifa de leitura extraordinária do contador 10.0000 

Tarifa de verificação extraordinária do medidor de 

caudal 
10.0000 

Tarifa administrativa de pagamento fora de prazo 5.0000 

 

Execução dos ramais de ligação nas situações previstas no artigo 

54º - Custo do serviço prestado, acrescido de 10% para encargos 

de administração e 10% para encargos sociais. 

 

Instalação de medidor de caudal - Custo do serviço prestado, 

acrescido de 10% para encargos de administração, 10% de 

encargos sociais. 


