Abastecimento de Água

Regime de Preços
1. Compete à Câmara Municipal, estabelecer, nos termos legais, os preços de abastecimento de
água.
2. Na fixação dos preços, a Câmara Municipal assegura o equilíbrio económico e financeiro dos
serviços, com um nível de atendimento adequado.
3. O orçamento anual da autarquia, pode actualizar o valor dos preços de acordo com a taxa de
inflação.
4. A actualização a que se refere o n.º anterior deverá ser tomada, sempre e em princípio, no mesmo
período do ano, e dar-se-lhe-á publicidade através de Edital, não podendo entrar em vigor antes de
decorridos 15 dias a contar da publicação.
5. A água de abastecimento é cobrada pelo preço total resultante da soma de duas parcelas:
Preço total de abastecimento de água = preço de conservação + preço de utilização
 O preço de conservação - respeita aos encargos com a manutenção do sistema de distribuição
de água e incide sobre a valia da disponibilidade daquele sistema, devidamente conservado,
relativamente aos prédios ou fracções autónomas que gozem de ligação à rede pública de
distribuição de água.
 O preço de utilização - respeita aos encargos relativos ao tratamento e à condução da água
potável e incide sobre a valia dos serviços, nessa medida, prestados aos utilizadores que gozem de
ligação à rede pública de distribuição de água. O preço de utilização é determinado com base no tipo
e volume de água consumida pelos utilizadores.

Tabela de Preços do Sistema de Distribuição de Água de
Moimenta da Beira 2012/2013
A – Preços devidos à disponibilidade e manutenção do sistema
QUADRO I
Preços de conservação
Valor mensal

Tipo de Consumo

Preço (€)
Doméstico

1,212

Comércio, Indústria, Serviços Administração

2,425

Central, Entidades Públicas, Escolas e Obras
Administração Local, Associações Culturais,
Desportivas ou Recreativas, Instituições de

0,606

Solidariedade Social e Instituições Religiosas
Aos valores apresentados acresce o IVA a 6%
B – Preços devidos ao serviço de tratamento e condução de água potável
QUADRO II
Preços de utilização

Tipo de Consumo

Escalão (m3)

Valor mensal
Preço (€/m3)

0–7

0,36

8 – 15

0,54

16 – 30

0,96

Mais de 31

1,92

0–7

0,48

8 – 15

0,78

16 – 30

1,20

Mais de 31

2,40

Administração Local, Associações

0–7

0,18

Culturais, Desportivas ou Recreativas,

8 – 15

0,30

Instituições de Solidariedade Social e

16 – 30

0,48

Mais de 31

0,96

Doméstico

Comércio, Indústria, Serviços,
Administração Central, Entidades
Públicas, Escolas e Obras

Instituições Religiosas
Aos valores apresentados acresce o IVA a 6%

