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Entrada em vigor - 1 janeiro 2021

Abastecimento de Água
Saneamento de Águas 

Residuais Urbanas 
Gestão de Resíduos Urbanos

CONTACTOS
E-mail: aguas@cm-mealhada.pt

Telf.: 231 200 980

Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Jardim

3054-001 Mealhada

FATURA ELETRÓNICA
Adira à fatura eletrónica!
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.

Como aderir:
1. Vá ao site da Câmara Municipal da Mealhada, 
em www.cm-mealhada.pt e registe-se.
2. Através do número 231 200 980
3. Em qualquer Espaço do Cidadão do concelho 
4. Através do e-mail aguas@cm-mealhada.pt com os 
seguintes dados:

- Número de Cliente
- NIF
- Nome do Cliente
- Endereço de e-mail para receber a fatura

DÉBITO DIRETO
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.

Como aderir:
1. No MB introduza os códigos disponíveis na sua fatura
2. Solicite o débito direto no balcão do seu banco
3. Na Secção de Águas da Câmara Municipal da Mealhada 

Município
Mealhada



FATURA ELETRÓNICA
Adira à fatura eletrónica!
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.

Como aderir:
1. Vá ao site da Câmara Municipal da Mealhada, 
em www.cm-mealhada.pt e registe-se.
2. Através do número 231 200 980
3. Em qualquer Espaço do Cidadão do concelho 
4. Através do e-mail aguas@cm-mealhada.pt com os 
seguintes dados:

- Número de Cliente
- NIF
- Nome do Cliente
- Endereço de e-mail para receber a fatura

DÉBITO DIRETO
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.

Como aderir:
1. No MB introduza os códigos disponíveis na sua fatura
2. Solicite o débito direto no balcão do seu banco
3. Na Secção de Águas da Câmara Municipal da Mealhada 

0,0974€

0,4252€

0,2126€
0,4252€
0,8504€
1,7007€
3,4015€

0,5687€
0,7962€
1,0236€
1,2796€

1,0236€

0,5687€
1,0236€
1,2796€

0,6256€

Tarifa Fixa (por cada utilizador/contador/dia)
Utilizadores Finais Domésticos
< 25mm
> 25mm, aplica-se tarifa fixa prevista para 
Utilizadores Finais Não Domésticos (2º nível NDOM)
Utilizadores Finais Não Domésticos
 < 20 mm
 > 20 mm < 30mm
 > 30 mm < 50mm
 > 50 mm < 100mm
 > 100 mm < 300mm

Tarifa Variável (m3/mês)
Utilizadores Finais Domésticos
 1º Escalão - 0 < m3    ≤ 5
 2º Escalão - 5 < m3    ≤ 15
 3º Escalão - 15 < m3    ≤ 25
 4º Escalão - m3    > 25
Utilizadores Finais Não Domésticos
Escalão Único
Moderação Tarifária
Tarifário social
 1º Escalão - 0 < m3    ≤ 15
 2º Escalão - 15 < m3    ≤ 25
 3º Escalão - m3    > 25
Instituições particulares de solidariedade social, 
organizações governamentais  sem fins lucrativos ou 
outras entidades de reconhecida utilidade pública 
cuja ação social o justifique
 Nível único

      
 
Tarifa Fixa (por cada utilizador/contador/dia)
Utilizadores Finais Domésticos
Nível Único
Utilizadores Finais Não Domésticos
Nível Único

Tarifa Variável (por m3/consumo mensal de água)
Utilizadores Finais Domésticos
Nível Único
Utilizadores Finais Não Domésticos
Tarifa

Protocolos: Tarifa  aplicável por contentor recolhido 
em conformidade com o contratualizado

0,0353€

0,1061€

0,2652€

0,3713€

11,5320€

GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

SERVIÇOS AUXILIARES

Tarifa Fixa (por cada utilizador/instalação/dia)
Utilizadores Finais Domésticos
Nível Único
Utilizadores Finais Não Domésticos
Nível Único

Tarifa Variável (percentagem à CVA)
Utilizadores Finais Domésticos
Nível Único
Utilizadores Finais Não Domésticos
Utilizadores sem medidor de caudal de águas 
residuais instalado e sem captação própria de água: 
Coeficiente de custo específico do saneamento  
aplicável sobre o encargo da componente variável do 
serviço de abastecimento do utilizador (CVAND)

Utilizadores sem medidor de caudal de águas 
residuais instalado, com captação própria de água: 
Tarifa aplicável sobre média do consumo (m3) de 
água de abastecimento de utilizadores com perfil 
idêntico

Utilizadores com medidor de caudal de águas 
residuais instalado: Tarifa aplicável sobre o volume 
(m3) de águas residuais

0,0709€

0,1417€

0,55.CV  AD

0,55.CV  AND

0,5118€

0,5687€

Serviços auxiliares (por motivo imputável ao utilizador)

Suspensão e reinício por incumprimento
Suspensão e reinício a pedido do utilizador
Aferição do contador
Execução de ramal de águas até (1") até 7m
     Cada metro adicional
Execução de ramal de águas de (1 1/2") até 7m
     Cada metro adicional
Execução de ramal de saneamento em diâmetro 
125mm e caixa de ligação de saneamento até 10m.
     Cada metro adicional

Serviço de recolha, transporte e destino final de 
lamas de fossas sépticas
Em ruas de aglomerados servidos por redes de 
saneamento ligados à ETAR:  Por cisterna de 4 m3

Restantes aglomerados: Por cisterna de 4 m3

Desentupimento/Desobstrução de ramais 
particulares de águas residuais Por hora

30€
12,50€

46,50€
150€

15€
170€
20€

230€
25€

25€
12€

20€

Fornecimento de equipamentos de deposição de 
Resíduos Urbanos
Contentores de 800 litros
Contentores de 120 litros

Resíduos RCD (por tonelada)
Depositados no estaleiro da CMM
sem contaminação de resíduos não inertes
com uma % de resíduos não inertes < 25%
com uma % de resíduos não inertes > 25% e < 50%
com uma % de resíduos não inertes > 50%
Recolhidos pela CMM
sem contaminação de resíduos não inertes, 
com uma % de resíduos não inertes > 25%
com uma % de resíduos não inertes > 25% e < 50%
com uma % de resíduos não inertes >50%

Serviço prestado por trabalhador do SASU - hora
Outros Serviços Auxiliares a pedido do utilizador

Projetos e Vistorias
Ligação de ramal temporário de água de 1” até 7m 
Execução de Boca-de-incêndio
Análise de projeto de redes domiciliárias 
em edifícios unifamiliares
Análise de projeto de redes domiciliárias em outros 
edifícios até 500m3 de consumo anual
Análise de projeto de redes domiciliárias em outros 
edifícios superior a 500m3 de consumo anual
Vistorias de redes domiciliárias em edifícios 
unifamiliares até 20 dispositivos
Vistorias de redes domiciliárias em edifícios
unifamiliares superior a 20 dispositivos
Vistorias de redes domiciliárias em outros edifícios
até 300m3 de consumo anual
Vistorias de redes domiciliárias em outros edifícios
entre 300m3 a 500m3 de consumo anual
Vistorias de redes domiciliárias em outros edifícios 
superior a 500m3 de consumo anual
Vistorias de redes domiciliárias até 60m3 de consumo anual
Vistorias de redes domiciliárias entre 60m3 a 300m3

de consumo anual

150€
25€

13€
22€
38€
90€

23€
33€
48€

100€

10€
sob orçamento

150€
170€

10€

20€

30€

15€

20€

30€

40€

50€
10€

25€


