
FATURA ELETRÓNICA

Adira à fatura eletrónica!

DÉBITO DIRETO

Receba e consulte a sua fatura, no seu

correio eletrónico, em qualquer lugar e a

qualquer hora do dia! Controle os seus

consumos sem recorrer ao papel e

proteja o meio ambiente!

A fatura eletrónica tem o mesmo valor

legal da fatura de papel.

O débito direto é um método seguro,

cómodo e flexível. Pode estabelecer o

montante máximo a ser debitado, não

tem que se preocupar com prazos e

datas limite de pagamento, correndo o

risco de suspensão do serviço, e pode

cancelar o débito em qualquer altura,

quando quiser.

Entrada em vigor - 01 Janeiro 2023

CONTACTOS

E-mail: geral@cm-spsul.pt Abastecimento de Água
Como aderir: Telf.: 232 720 140 Saneamento de Águas Residuais
No Gabinete de atendimento ao munícipe (GAM) ou através

do e-mail geral@cm-spsul.pt com os seguintes dados:

  - Número de Cliente

  - NIF

  - Nome do Cliente

  - Endereço de e-mail para receber a fatura

  - Identificação de IBAN (apenas para débito direto)

Município de S. Pedro do Sul 
Largo da Câmara

3660-436 S. Pedro do Sul

Tarifários

2023



Água

0,1833 €

0,1091 € 0,2333 €

0,1167 €    Isentos Suspensão e reinício a pedido do utilizador 33,0000 €

Ramais com extensão até 20 metros Gratuito

0,1091 €

0,1167 €

0,1284 €

0,2335 €

0,2745 € 1º Escalão  0 – 5 m3  0 – 8 m3 0,4600 €

    Isentos 2º Escalão > 5 – 15 m3 > 8 – 18 m3 0,8127 € Tarifa de Ligação - Instalação/Ligação contador Gratuito

3º Escalão  >15 – 25 m3 >18 – 28 m3 1,3136 € Saneamento

4º Escalão  > 25 m3  > 28 m3 1,7514 € Ramais até 20 metros Gratuito

Geral 1º Escalão  0 – 15 m3 0,2300 €

1º Escalão 0 – 5 m3  0 – 8 m3 0,4600 € 2º Escalão >15 – 25 m3 1,3136 €

2º Escalão >5 – 15 m3 > 8 – 18 m3 0,9030 € 3º Escalão >25 m3 1,7514 €

3º Escalão  >15 – 25 m3  >18 – 28 m3 1,4595 €

4º Escalão  >25 m3  > 28 m3 2,9190 €

1,3136 €

1º Escalão 0 – 5 m3 0,2300 €

2º Escalão >5 – 15 m3 0,4515 € TRH 0,0434 €

3º Escalão >15 – 25 m3 1,4595 €

4º Escalão >25 m3 2,9190 €

Tarifas de Ligação Gratuito

1,4595 €

0,0214 €

ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS SERVIÇOS AUXILIARES

Tarifa Fixa (por cada utilizador/contador/dia) Tarifa Fixa (por cada utilizador/contador/dia)

Utilizadores Domésticos Utilizadores Domésticos
Suspensão e reinício por incumprimento 66,0000 €

< 25mm Utilizadores Não Domésticos

Tarifários Sociais

Ramais com extensão superior a 20 metros - 

sem revestimento do pavimento (p/ metro 

linear)

> 25mm Tarifários Sociais

Utilizadores Não Domésticos

> 30 mm < 50mm
Famílias 

numerosas> 50 mm < 100mm Geral

Ramais com extensão superior a 20 metros - 

com revestimento do pavimento (p/ metro 

linear)
> 100 mm

< 20 mm Tarifa Variável (m3/mês)

> 20 mm < 30mm Utilizadores Domésticos

Tarifa Variável (m3/mês)

Utilizadores Domésticos

Famílias 

numerosas

Tarifa Social

Tarifa Social Escalão Único

Serviço de recolha, transporte e destino 

final de lamas de fossas sépticas

Em locais onde não existe rede de saneamento, 

por cisterna de 4 m3

Utilizadores Não Domésticos

Pedido de alteração de elementos do requerente 6,5000 €

IVA

Aos valores dos serviços auxiliares de água e serviços administrativos 

acresce 23%.

Aos valores dos serviços auxiliares de saneamento acresce 6%.
Aos valores da tarifa fixa, tarifa variável e TRH  da água acresce 6%.

Para utilizadores sem contrato de abastecimento de água,

e/ou produzam águas residuais urbanas a partir de

origens de águas próprias, o respetivo consumo é

estimado em função do consumo médio dos utilizadores

com caraterísticas similares, no âmbito do território

municipal verificado no ano anterior.

IVA

Tarifa fixa, tarifa variável e TRH  do saneamento não sujeitos.

Utilizadores Não Domésticos

Escalão Único

Desobstrução de sistemas prediais e domiciliários 

de saneamento, por hora
20,0000 €

TRH

IVA

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

18,0000 €

Ramais com extensão superior a 20 metros - 

com revestimento do pavimento (p/ metro 

linear)

35,7000 €

Em locais onde existe rede de saneamento, 

sendo possível a ligação, por cisterna de 4 m3
70,0000 €

15,0000 €

Ramais com extensão superior a 20 metros - 

sem revestimento do pavimento (p/ metro 

linear)

20,4000 €

32,0000 €


