
 

Como calcular sua conta  
Exe.: Demanda de 01 unidade residencial de 30 m³   

 

  
  
   

Faixa de Demanda   m³   R$ / m³   Total   

00 - 10   10   2,5698 25,70  

11 – 15   05   2,6489  13,24 

16 – 20  05  3,2348  16,17  

21 - 25  05  3,4064  17,03  

26 - 30  05  3,6217  18,11  

Total   30   -  90,26  
  

  

O valor da conta é calculado através de uma tabela progressiva e os valores são definidos por faixa de 
demanda: Os 30ms³ são divididos por faixas de demanda que são calculados considerando os valores 
correspondentes para cada faixa:   

Os primeiros 10ms³ serão calculados considerando a primeira faixa de demanda no valor de R$ 2,5698 
conforme exemplo abaixo:   

10 m³ x R$ 2,5698   = R$ 25,70  

Os 5 ms³  seguintes serão calculados considerando a segunda faixa de demanda no valor de R$ 2,6489  

5 ms³ x R$ 2,6489   = R$ 13,24  

Os  5 ms³   seguintes serão calculados considerando a   terceira faixa de demanda   no valor de R$ 3,2348  

5 ms³ x R$ 3,2348   = R$ 16,17  

Os  5 ms³  seguintes serão calculados considerando a quarta faixa de demanda   no valor de   R$ 3,4064 

5 ms³ x R$ 3,4064    = R$ 17,03 

Os  5 ms³   restantes    serão calculados considerando a quinta faixa de demanda no valor de   R$ 3,6217  

5 ms³ x R$ 3,6217 = R$ 18,11  

O total será o somatório dos valores das 5 faixas:  

TOTAL: R$ 90,26 (Noventa  Reais e vinte e seis centavos)      

Obs.: Esgoto corresponde a 80 % da tarifa de água  

  



  

  

  
   

VALORES DE ALGUNS SERVIÇOS  
  

   

Descrição   Valor R$  

Ligação de água no muro com caixa protetora         639,63  
 

Ligação de Esgoto sem pavimentação  696,18 

Ligação de Esgoto com corte no calçamento – pavi’s  958,63 

Ligação de Esgoto com corte no asfalto  1132,33 

Reforma de padrão no muro com caixa de proteção  414,87 

Alteração Cadastral  3,85 

Analise microbiológica (Água tratada)  92,76 

Analise microbiológica (água Bruta)  128,77 

Analise físico-químico  159,37 

Expediente  3,85 

Reaviso de conta vencida  3,85 

Religação (a pedido)  25,70 

Religação (Falta pagamento)  25,70 

Vistoria com Laudo para Ligação de Esgoto  95,17 
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