
 

 
 

Tarifas dos serviços de abastecimento de água, recolha de águas residuais e de 
recolha, depósito e tratamento de resíduos sólidos, taxas de recursos hídricos e 

serviços auxiliares 
 

(Tabela de preços e Taxas municipais – Anexo III do Regulamento e tabela de taxas, tarifas, preços e outras 

receitas do Município de Óbidos, - Decisão de alteração de preços em Reunião de Câmara do dia 21 de outubro 

de 2022) 
 

 

Abastecimento de água  
(Artigo 83º da Tabela de preços e Taxas municipais) 

Tarifa Fixa de Abastecimento de Água 
(em função do diâmetro do contador) 

Tipos de Clientes Nível Diâmetro do Contador 
(mm) 

Valores Mensais  
(Euros/mês) 

Doméstico 1º Nível ≤ 25 mm  3,00 € 

Restantes níveis Igual aos utilizadores não domésticos 

Não domésticos 
 

1º Nível ≤ 25 mm  4,00 € 

2º Nível  > 25 e ≤ 30 mm 5,00 € 

3º Nível > 30 e ≤ 50 mm 7,00 € 

4º Nível > 50 e ≤ 100 mm 8,00 € 

5º Nível > 100 e ≤ 300 mm 9,00 € 

6º Nível > 300 mm 10,00 € 

Tarifa Variável de Abastecimento de Água 
(em função do volume de água fornecido) 

Tipos de Clientes Escalão de Consumo Intervalo de consumo do 
Escalão (litros) 

Valores Mensais 
(Euros/1 000 litros) 

Doméstico 1.º Escalão até 5 000 litros 0,46 € 

2.º Escalão 5 001 e até 15 000 litros  0,92 € 

3.º Escalão 15 001 e até 30 000 litros  1,43 € 

4.º Escalão 30 001 e até 100 000 litros 3,07 € 

5º Escalão >100 001 litros 5,94 € 

Não Doméstico 1.º Escalão até 5 000 litros 1,43 € 

2.º Escalão 5 001 e até 15 000 litros  2,05 € 

3.º Escalão > 15 000 2,56 € 

Taxa de Recursos Hídricos: 0,0287 €/1 000 litros 

 

 



 
 

Serviços Auxiliares - Abastecimento de Água 

a) Disponibilização e instalação de contador individual – 10,00 € 
b) Análise de projetos dos sistemas públicos de abastecimento integrados em operações de loteamento – 

5,00 €; 
c) Realização de orçamento de ramal de ligação ou revisão de orçamento – 25,00 €/orçamento; 

d) Execução de ramais de ligação ou alteração de ramais de ligação por alteração das condições de 

prestação do serviço de abastecimento por exigências do utilizador; 

 Até 5 metros – 200,00 €/ramal; 

 De 5 a 25 metros lineares – 30,00 euros por cada metro linear adicional ; 

 De 26 a 50 metros lineares – 25,00 € por cada metro linear adicional; 

 Igual ou superior a 51 metros lineares – 20,00 € por cada metro linear adicional. 
e) Realização de vistorias aos sistemas prediais a pedido dos utilizadores – 50,00 €/vistoria;  

f) Reinício da ligação do serviço por incumprimento do utilizador – 108,00 €; 
g) Leitura extraordinária de consumos de água a pedido do utilizador e desde que não haja avaria no 

equipamento – 50,00 €/leitura; 
h) Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva 

avaria por motivo não imputável ao utilizador – 150,00 €/verificação; 

i) Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras e 

zonas de concentração populacional temporária - 1,00 €/1 000 litros de água fornecida; 
j) Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de localização – 5,50 €/planta; 

k) Outros serviços a pedido do utilizador – 25,00 €/serviço. 

  Valores sujeitos a IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Serviço de Recolha de Águas Residuais 

(Artigo 45º da Tabela de preços e Taxas municipais) 

Tarifa Fixa de Recolha de Águas Residuais 

Tipos de Clientes Nível Valores Mensais  
(Euros/mês) 

Doméstico Nível Único 3,50 € 

Não domésticos Nível Único 4,50 € 

Tarifa Variável de Recolha de Águas Residuais 
(90% do volume de água consumido) 

Tipos de Clientes Escalão de Consumo Intervalo de consumo do 
Escalão (litros) 

Valores Mensais 
(Euros/1 000 litros) 

Doméstico 1.º Escalão até 5 000 litros 0,44 € 

2.º Escalão 5 001 e até 15 000 litros  0,55 € 

3.º Escalão 15 001 e até 30 000 litros  0,72 € 

4.º Escalão 30 001 e até 100 000 litros 0,89 € 

5º Escalão >100 001 litros 1,00 € 

Não Doméstico 1.º Escalão até 5 000 litros 0,61 € 

2.º Escalão 5 001 e até 15 000 litros  0,83 € 

3.º Escalão >15 000  litros 1,05 € 

Taxa de Recursos Hídricos: 0,0161 €/1 000 litros 

 

Serviços Auxiliares - Serviço de Recolha de Águas Residuais 

a) Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento integrados em operações de loteamento – 

5,00 €; 

b) Realização de orçamento de ramal de ligação ou revisão de orçamento - 25,00 €/orçamento; 

c) Execução de ramais de ligação ou alteração de ramais de ligação por alteração das condições de 

prestação do serviço de saneamento por exigências do utilizador: 

 Até 5 metros – 150,00 €/ramal; 

 De 5 a 25 metros lineares – 25,00 € por cada metro linear adicional ; 

 De 26 a 50 metros lineares – 20,00 € por cada metro linear adicional; 

 Igual ou superior a 51 metros lineares – 18,00 € por cada metro linear adicional. 

d) Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais e domiciliários de saneamento a pedido dos 

utilizadores – 50,00 €/vistoria;  

e) Reinício da ligação por incumprimento do utilizador, quando não seja possível a interrupção do serviço 

de abastecimento de água – 108,00 €; 

f) Instalação de medidor de caudal – 300,00 €; 

g) Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a 

respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador – 150,00 euros; 

h) Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador – 50,00 euros/leitura; 

i) Informação sobre o sistema público de saneamento em plantas de localização - 5,50 €/planta; 

j) Outros serviços a pedido do utilizador - 25,00 €/serviço. 

Valores sujeitos a IVA 

 



 
Serviço de recolha, transporte e destino final de lamas de fossas séticas 

(Artigo 46º da Tabela de preços e Taxas municipais) 

Recolha, transporte e destino final 
Tarifa Fixa 16,50 € 

Tarifa Variável 11,00 €/cisterna adicional 

Acresce aos valores indicados : 
Tarifa em função dos km percorridos para efetuar o serviço 1,5 €/km 

Tarifa em função das horas necessárias para efetuar o serviço 7,5 €/hora 

 

Recolha, depósito e tratamento de resíduos sólidos 

(Artigo 47º da Tabela de preços e Taxas municipais) 

Tarifa de Disponibilidade do serviço de gestão de resíduos 

Tipos de Clientes Nível Valores Mensais  
(Euros/mês) 

Doméstico Nível Único 3,00 € 

Não domésticos Nível Único 6,00 € 

Tarifa Variável do serviço de gestão de resíduos 
(Indexado ao volume de água consumido) 

Tipos de Clientes Escalão Valores Mensais  
(Euros/1 000 litros) 

Doméstico Escalão Único 0,25 € 

Não Doméstico Escalão Único 0,25 € 

Taxa de Gestão de Resíduos: 0,0270€/1 000 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


