Outros Serviços 2021
Preço
Abertura e Fecho de Água (*)

28,0000 €

Ligação de Água

22,5000 €

Encargos com Processo de Corte de Água - Com
deslocação

28,0000 €

Encargos com Processo de Corte de Água - Sem
deslocação

3,1000 €

Aferição de Contador de Água

28,0000 €

Reparação de Torneiras (*1)

4,1500 €

Substituição de Torneiras (até 3/4") (*1)

11,4000 €

Reparação de Válvulas (*1)

4,1500 €

Substituição de Tubagens e Torneiras na Caixa de
Contador (*1)

54,0000 €

Tarifa de ligação, mudança de calibre de contador
Requerimento de emissão de certificado de conformidade
AGERE
Requerimento de Pedido de Informação Prévia (PIP)

22,5000 €
5,8500 €
5,8500 €

Requerimento de de apresentação de projetos de
aditamento de especialidade

5,8500 €

Fornecimento de RIP e/ou Cadastro georeferenciado em
suporte digital

90,0000 €

Execução de Telas finais georeferenciadas segundo
template da AGERE

5€/ml com minimo de 53 €

Execução de inspeção video, incluindo a análise da Norma
EN13508-2 - a ramais, por unidade

83,0000 €

Execução de inspeção video, incluindo a análise da Norma
EN13508-2 - a coletores, por metro

15€/m, com minimo de 53€

Ensaios de condutas de AA - Execução de ensaios de
pressão em loteamentos - primeira hora

110,2400 €

Ensaios de condutas de AA - Execução de ensaios de
pressão em loteamentos - hora adicional

Ensaios de condutas de AA - Execução de ensaios de
pressão em loteamentos - hora adicional

Fiscalização de obra, verificações técnicas e emissão de
receções de obra de urbanização - Abastecimento de Água,
Saneamento de Águas Residuais, Recolha de Resíduos
Urbanos e Recolha Seletiva
Vistoria de redes prediais - Vistoria, verificação técnica e
emissão de certificado de conformidade de ligações habitação unifamiliar (*2)
Vistoria de redes prediais - Vistoria, verificação técnica e
emissão de certificado de conformidade de ligações - por
fogo, em prédios de propriedade horizontal (*2)
Vistoria de redes prediais - Vistoria, verificação técnica e
emissão de certificado de conformidade de ligações - outros
estabelecimentos não destinados à habitação (*2)

Até 3 visitas

Por visita adicional

158,0000 €

79,0000 €

79,2000 €

39,6000 €

18,2000 €

9,1000 €

132,0000 €

66,0000 €
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Emissão de Licenças de Utilização do Sistema Público de
Drenagem - Rejeição de Águas Residuais não domésticas

198,0000 €

99,0000 €

Renovação da Licença de Utilização do Sistema Público de
Drenagem

99,0000 €

49,5000 €

Serviços Particulares por Orçamentação, nomeadamente para a área da higiene e limpeza e saneamento
Deslocação - Custo fixo

53,0000 €

Custo de Utilização/Hora de camiões/Outros Equipamentos
(inclui motorista)

49,0000 €

Custo de Utilização de Pessoa/Hora

10,9000 €

Encargos Indiretos

30% s/ orçamento

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
(*) Não será cobrada a abertura e fecho de água, caso esta se deva a uma fuga de água no ramal predial, antes do contador,
e a fuga de água tenha sido comunicada pelo cliente da instalação onde se verifica a fuga de água.
(*1) Serviço somente efetuado no decurso da deslocação para instalação, substituição ou baixa do contador.
(*2) Facturado junto com a tarifa de ligação de saneamento.
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