M U N I C Í P I O DE M O N T I J O
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

NOTA TÉCNICA
REDES DE REGA
1. De modo a permitir uma maior fiabilidade na exploração da rede
Municipal de distribuição de água torna-se importante
autonomizar tanto quanto possível as redes de rega através da
minimização do n.º de pontos de ligação destas à rede
Municipal;
2. De igual forma e de modo a “disciplinar” e controlar os
consumos destinados à rega (com especial incidência nos
loteamentos ainda não recebidos provisoriamente com consumos
totalmente desregrados), haverá que dotar todas as ligações à
rede Municipal com contadores instalados em nichos próprios;
3. Assim importa que a concepção das redes de rega passe a
respeitar os seguintes princípios orientadores:
-

Separação da “rede de rega” da rede geral de distribuição de
água, com minimização do n.º de ligações a esta última (1 a 2
pontos de ligação no máximo), salvaguardando-se contudo
situações especiais de grandes caudais solicitados que deverão
ser analisados caso a caso;

-

Execução de nichos de contadores nos pontos de ligação à rede
de distribuição de água, para posterior instalação de contadores;
(Pormenor do nicho junto em anexo)

-

Instalação de válvulas de seccionamento de funcionamento
manual em todos os pontos de ligação, imediatamente a jusante
das derivações, independentemente da eventual montagem de
válvulas de funcionamento automático (sempre a jusante das
primeiras);

-

Optimização do número de sectores de rega (e número de
aspersores associados) em funcionamento simultâneo, tendo em vista
a diminuição dos caudais a afectar à rega e dos diâmetros das
respectivas tubagens, nomeadamente a da derivação geral da rede de
distribuição de água Municipal e DN do contador.
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4. Independentemente da satisfação dos restantes requisitos
necessários, a ligação da água ao(s) loteamentos(s) (e/ou às áreas
a regar nomeadamente Municipais), só se poderá processar após
a execução dos nichos e montagem dos contadores que ficarão
adstritos ao serviço da rega;
5. Até à recepção provisória dos loteamentos a rega e os encargos
associados ficarão a cargo dos respectivos Promotores, devendo
estes requerer nos SMAS a instalação dos contadores a afectar ao
serviço da rega e liquidar os consumos contabilizados;
6. Após a recepção provisória dos loteamentos a responsabilidade
da rega e dos consumos associados passarão a ser da CM
Montijo.

Montijo, 1 de Fevereiro de 2004
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