TABELA DE CONSUMO
VALORES TARIFÁRIOS
CATEGORIA A – RESIDENCIAL
3
Até 10 m ........................................................ R$ 21,00
3
3
De 11 a 15 m ................................................. R$ 21,00 + 3,04 por m excedente
3
3
De 16 a 25 m ................................................. R$ 39,84 + 3,60 por m excedente
3
3
De 26 a 50 m ................................................. R$ 75,67 + 4,57 por m excedente
3
3
Acima de 50 m ............................................... R$ 187,58 + 5,61 por/ m excedente
* A tarifa de esgoto será cobrada na razão de 40% da tarifa correspondente ao consumo
água.
CATEGORIA B - COMERCIAL E PÚBLICA
3
Até 10 m ........................................................ R$ 36,50
3
3
Acima de 10 m ............................................... R$ 36,50 + 3,90 por m excedente
* A tarifa de esgoto será cobrada na razão de 40% da tarifa correspondente ao consumo
água.
CATEGORIA C - INDUSTRIAL
3
Até 10 m ........................................................ R$ 53,92
3
3
Acima de 10m ................................................ R$ 53,92 + 4,29 por m excedente
* A tarifa de esgoto será cobrada na razão de 40% da tarifa correspondente ao consumo
água.
CATEGORIA D - RURAL
3
Até 10 m ........................................................ R$ 15,25
3
3
De 11 a 15 m ................................................. R$ 15,25 + 0,80 por m excedente
3
3
Acima de 15 m .............................................. R$ 17,38 + 2,01 por m excedente
TARIFA SOCIAL
* Tarifa Social será cobrada a razão de 60% da tarifa de água normal e de acordo com
demais requisitos elencados no Decreto nº. 047/94.
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LIGACÕES DE ÁGUA
DIAMETRO DE LIGAÇÃO PARA TODAS AS CATEGORIAS
DIÂMETRO

A VISTA

3 PARCELAS

Até 25 mm sem corte/reposição asfáltica e
incluso caixa de instalação padrão

210,00

70,00

Até 25 mm com corte/reposição asfáltica
e incluso caixa de instalação padrão

460,00

153,37

* Para ligações com diâmetro acima de 25 mm cabe contrato especial de ligação de
acordo com o diâmetro a instalar.

LIGACÕES DE ESGOTO
DIAMETRO DE LIGAÇÃO PARA TODAS AS CATEGORIAS
DIÂMETRO

A VISTA

3 PARCELAS

Até 100 mm sem corte/reposição asfáltica

153,00

51,00

Até 100 mm com corte/reposição asfáltica

403,00

134,34

* Para ligações com diâmetro acima de 100 mm cabe contrato especial de ligação de
acordo com o diâmetro a instalar.

RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
No cavalete por solicitação do usuário (horário de expediente).......................

R$ 30,00

No cavalete por falta de pagamento (horário de expediente)...........................

R$ 35,00

No cavalete por falta de pagamento (após expediente)...................................

R$ 45,00

No cavalete por falta de pagamento com violação do medidor .......................

R$ 150,00

No cavalete por dano causado pelo usuário....................................................
No ramal domiciliar por furto de água, ligação clandestina e violação no
cavalete de água .............................................................................................
DESLIGAMENTO

R$ 150,00

Por solicitação do usuário (temporário).............................................................

R$ 25,00

Por solicitação do usuário (definitivo)...............................................................

R$ 45,00

R$ 150,00

VISTORIA NA INSTALAÇÃO PREDIAL
No cavalete por solicitação do usuário.............................................................

R$ 25,00

Na rede interna para localização de vazamentos por solicitação do usuário...

R$ 35,00

SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO
Por solicitação do usuário (hidrômetro + mão de obra)....................................

R$ 58,00

CONSUMO DE ÁGUA DESTINADA A PARQUES, CIRCOS, ECT.
Custo fixo de consumo até 15 dias (pagamento antecipado)..........................
Custo fixo mensal de consumo para permanência superior a 15 dias
(pagamento antecipado) ..................................................................................
DESLOCAMENTO DO CAVALETE
No ramal domiciliar por solicitação do usuário em distância não superior a 2
mts do ponto de interligação sem corte/reposição do pavimento ...............
No ramal domiciliar por solicitação do usuário em distância não superior a 2
mts do ponto de interligação com corte/reposição do pavimento................
No ramal domiciliar por solicitação do usuário em distância superior a 2 mts
do ponto de interligação sem corte/reposição do pavimento................
No ramal domiciliar por solicitação do usuário em distância superior a 2 mts
do ponto de interligação com corte/reposição do pavimento................

R$ 150,00
R$ 250,00

R$ 45,00
R$ 90,00
R$ 180,00
R$ 225,00

SERVIÇOS E TAXAS DIVERSAS
Emissão de 2ª via de conta de água ................................................................

R$ 3,50

Transferência de usuário/titular........................................................................

R$ 3,50

Aferição de hidrômetro por solicitação do usuário ...........................................

R$ 35,00

Substituição de hidrômetro roubado/quebrado.................................................

R$ 58,00

Operador de esgoto fora da rede externa (custo fixo)......................................

R$ 45,00

Encanador fora da rede externa (custo fixo)....................................................

R$ 35,00

Caixa padronizada para instalação de cavalete..............................................

R$ 50,00

Caixa de concreto armado para receptor e passagem de esgoto....................

R$ 25,00

Tampa de concreto armado para caixa de esgoto............................................

R$ 15,00

Serviço de retroescavadeira (hora)..................................................................
Limpeza de fosse séptica.................................................................................
Multa por ligação clandestina (água ou esgoto)...............................................
Multa por violação de cavalete/medidor............................................................
Multa por utilização da ligação de água ou esgoto para serventia de outra
economia...........................................................................................................
Multa por lançamento de dejetos que exijam tratamento prévio na rede
coletora .............................................................................................................
*Multa por lançamento de águas pluviais na instalação de esgoto predial.......
Multa por dano na rede de água ou esgoto ...................................................

R$ 150,00
R$ 300,00
R$ 550,00
R$ 450,00
R$ 550,00
R$ 550,00
R$ 550,00
R$ 250,00

