
Proposta de Actualização dos Tarifários de Resíduos Sólidos Não Considerados na 
Deliberação de 6 de Julho: 

onsiderando que: 

1. A Lei 159/99 de 14 de Setembro no art. 26º estabelece que compete aos órgãos 
municipais o planeamento, a gestão de equipamentos e a realização de investimentos 
nos domínios dos sistemas Municipais de Resíduos Sólidos Urbanos. 

2. Lei 5 A/2002 de 11 de Janeiro no art. 64º - Ponto 1 alínea j estabelece que é da 
competência da Câmara Municipal fixar as tarifas e os preços da prestação de serviços 
ao publico pelos serviços municipais ou municipalizados. 

3. Lei 2/2007 de 15 de Janeiro art. 16º estabelece que os preços a fixar pelos municípios 
relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos em gestão directa ou pelos 
serviços municipalizados não devem ser inferiores aos custos, directa e indirectamente, 
suportados com a prestação desses serviços e com o fornecimento desses bens. 

4. Diz ainda o mesmo artigo da lei 2/2007 que se consideram preços as actividades de 
exploração de sistemas municipais de gestão de resíduos os quais devem de ser 
cobrados nos termos de regulamento tarifário a aprovar. 

5. A 6 de Julho de 2011 foram aprovados em reunião de Câmara o tarifário a implementar 
no âmbito da Gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água, Recolha de Águas 
Residuais e de Resíduos Sólidos. 

6. Não foi possível em Julho realizar todo o tarifário relativo à Gestão do Sistema de 
Resíduos Sólidos uma vez que o regulamento ainda não se encontrava concluído. 

7. Entretanto o regulamento já se encontra concluído e irá ser, em simultâneo com esta 
proposta, submetido a sessão de Câmara. 

Pelo exposto propõe-se a aprovação das tarifas que a seguir se discriminam: e que foram 
calculadas tendo por base os princípios anteriormente referidos: 

Serviços auxiliares Unidades Valor 

RCD m3 49,5500 € 

REE m3 34,8100 € 

SPOA - 10 kg em média un 21,3420 € 

SPOA - mais de 10 kg em média un 34,4820 € 

Tarifário Unidades Valor 

Grandes Produtores sem Contrato 
de Água 

Por contentor de 800 
l e por mês 

53,2478 € 

Utilizadores Domésticos Sem 
Contrato de Água 

Por hab e por mês 18,9300 € 

 

 

 


