
DESCRIÇÃO

CAPÍTULO I - SERVIÇOS DIVERSOS VALOR A APLICAR EM 2023  

        1 - Fornecimento de Livro de Obra 13,41 € +IVA

        2 - Fornecimento de Aviso Técnico 5,22 € +IVA

CAPÍTULO II - TRABALHOS POR CONTA DE TERCEIROS  
Artigo 1º - Reposição de pavimento da via pública, levantado ou danificado por

motivo de realização de quaisquer obras ou trabalhos ou outros motivos  

 1- Tout-Venant 7,97 € +IVA

2- Tout-Venant com semi-penetração betuminosa ou tapete 19,78 € +IVA

3- Calçada de paralelepípedos 36,10 € +IVA

4- Calçada a cubos com betuminoso 50,46 € +IVA

5- Passeios a pedras ou lajetas 27,68 € +IVA

6- Betonilha 30,08 € +IVA

TABELA DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A PRESENTE TABELA, APROVADA NA REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/03/21 -É ATUALIZADA 

ANUALMENTE DE ACORDO COM A TAXA DE INFLAÇÃO VERIFICADA, À EXCEPÇÃO DO CAPÍTULO IX 
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7- Lancis de betão – por metro linear ou fracção 19,78 € +IVA

8- Lancis de cantaria - por metro linear ou fracção 27,68 € +IVA
Artigo 2º - Outros trabalhos que impliquem a disponibilização de pessoal

operário (não inclui a utilização de equipamento municipal) - por hora ou  

1- Encarregado Geral Operacional 10,94 € +IVA

2- Encarregado Operacional 9,06 € +IVA

3- Assistente Operacional 7,43 € +IVA

Artigo 3º - Trabalhos de Topografia:  
1- Marcação ou verificação de lotes, alinhamentos, cotas de soleira e 

semelhantes, quando não forem da responsabilidade do Município -  
a) Por quilómetro percorrido entre os Paços do Município até ao local dos 

trabalhos. 1,61 € +IVA
b) Por m2 de construção a que se destine, prevista no alvará de Loteamento ou no 

projecto de obras. 0,45 € +IVA
2- Repetição dos trabalhos identificados no ponto 1, por causa não imputável ao 

Município - o dobro do preço calculado em função do previsto no ponto 1.  

CAPÍTULO III - Utilização do Equipamento Municipal  
Artigo 1º - Pela utilização de equipamentos municipais são devidos os

seguintes preços:  

1- Equipamento de obra  

1.1- Dumper - por hora 12,34 € +IVA

1.2- Camiões - por hora:  

a) Camião equipado com grua telescópica 73,82 € +IVA
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b) Camião equipado com porta contentores de entulho 73,82 € +IVA

c) Tractor com zorra 75,09 € +IVA

1.3- Tractores - por hora:  

a) Individual 36,91 € +IVA

b) Com reboque 43,09 € +IVA

c) Com broca 49,25 € +IVA

1.4- Rectro-escavadoras - por hora:  

a) Com martelo 96,34 € +IVA

b) Pequena (bobcat) 37,45 € +IVA

c) Normal 53,53 € +IVA

1.5- Pá carregadora Komatsu - por hora 90,96 € +IVA

1.6- Buldozer - por hora - D4 90,96 € +IVA

                                   - D 65 A 172,27 € +IVA

1.7- Mini-pá - por hora 23,70 € +IVA

1.8- Rotativa - por hora 55,29 € +IVA

1.9- Motoniveladora - por hora 107,02 € +IVA

1.10- Cilindros - por hora:  
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a) Cilindro Vibrador de 2,5 toneladas 43,01 € +IVA

b) Cilindro com mais de 2,5 toneladas 36,20 € +IVA

1.11- Pavimentadora 63,20 € +IVA

1.12- Placa Vibradora - por hora 11,62 € +IVA

1.13- Talocha mecânica - por hora 27,55 € +IVA

1.14- Máquina de rega de colagem - por hora 10,82 € +IVA

1.15- Máquina de cortar Tapete - por hora 13,67 € +IVA

1.16- Perfurador de Solo Mecânico - por hora 27,55 € +IVA

1.17- Martelo Individual - por hora 12,34 € +IVA

1.18- Betoneiras - por dia:  

a) A gasóleo 8,63 € +IVA

b) Eléctrica 6,18 € +IVA

c) Auto betoneira 18,46 € +IVA

2- Outro equipamento  

2.1- Veículos ligeiros - por Km 0,74 € +IVA

2.2- Veículos pesados de mercadorias - por Km:  

a) De 6.000 Kg 1,20 € +IVA
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b) De 14.000 Kg 1,87 € +IVA

c )De 26.000 Kg 2,22 € +IVA

2.3- Autocarros - por Km:  

a) De 19 a 28 lugares 1,60 € +IVA

b) De 28 a 32 lugares 1,88 € +IVA

c) De 32 a 55 lugares 2,46 € +IVA

2.4- Varredouras - por hora:  

a) Varredoura mecânica de 6 m3 98,45 € +IVA

b) Varredoura mecânica de 4 m3 68,84 € +IVA

c) Varredoura mecânica de 2 m3 49,24 € +IVA

2.5- Empilhador eléctrico - por hora 24,09 € +IVA

2.6- Plataforma elevatória eléctrica - por hora 34,44 € +IVA
2.7- Equipamento de topografia para ser utilizado por técnicos credenciados, a 

acrescer com o preço do artº 2º, do Capítulo II  - por dia:  

a) Mira 6,18 € +IVA

b) Estação Total 61,54 € +IVA

c) Nível 25,57 € +IVA

Nota 1- Todos os equipamentos constantes do artigo anterior só serão cedidos 

desde que não cause prejuízo ao regular funcionamento dos serviços.  
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Nota 2 - Nos serviços efetuados aos fins de semana, feriados ou fora do horário 

normal de serviço, acresce ao preço de utilização, os custos das horas 

extraordinárias dos operadores e/ou condutores.  

CAPÍTULO IV – SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAIS DE ÁGUAS  

Artigo 1º - Análises Microbiológicas:  

 1 - Nº de colónias a 22ºC 3,50 € +IVA

2-  Nº de colónias a 36º C 3,50 € +IVA

3 - Bacterias Coliformes  e E.Coli 4,68 € +IVA

4 - Coliformes fecais 4,68 € +IVA

5 - Enterococos 5,84 € +IVA

6 - Clostridium perfringens 7,02 € +IVA

7 - Clostridios Sulfito Redutores 7,02 € +IVA

8 - Pseudomonas aeruginosa 9,35 € +IVA

9 - Estafilococos 11,69 € +IVA

Artigo 2º - Análises físico-químicas:  

1 - Azoto amoniacal 4,68 € +IVA

2 - Cálcio 4,68 € +IVA

3 - Cloretos 4,68 € +IVA

4 -Cloro residual livre 2,34 € +IVA
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5 - Ferro 5,84 € +IVA

6 - Fluoretos 9,36 € +IVA

7 - Fosfatos 5,84 € +IVA

8 - Manganês 7,01 € +IVA

9 - Nitratos 4,68 € +IVA

10 - Nitritos 4,68 € +IVA

11 - Sílica 5,84 € +IVA

12 - Sulfatos 4,68 € +IVA

13 - Cor 4,68 € +IVA

14 - Turvação 1,76 € +IVA

15 - Cheiro 3,50 € +IVA

16- Sabor 3,50 € +IVA

17 - Temperatura 2,34 € +IVA

18 - pH 1,76 € +IVA

19 - Condutividade 1,76 € +IVA

20 - Dureza total 4,68 € +IVA

21- Oxigénio Dissolvido 5,84 € +IVA
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22 - Oxidabilidade 5,84 € +IVA

23 - Alcalinidade total 5,84 € +IVA

24 - Magnésio 2,92 € +IVA

25 - Potássio 5,84 € +IVA

26 - Sódio 5,84 € +IVA

27 - Sólidos suspensos totais 5,84 € +IVA

28 - Sólidos dissolvidos totais 11,69 € +IVA

29 - Dióxido de cloro Livre 4,68 € +IVA

 
Artigo 3º - Colheita de amostras - por Km de deslocação contado a partir do 

laboratório até ao local de colheita 0,59 € +IVA

CAPÍTULO V – BIBLIOTECA MUNICIPAL  

Artigo 1º - Valores a pagar pela prestação de serviços a particulares  

1 - Impressão Internet e Multimédia 0,19 € +IVA

2 – Fotocópias  

a) A4 0,12 € +IVA

b) A3 0,19 € +IVA
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CAPÍTULO VI - ARQUIVO MUNICIPAL  

Artigo 1º - Fotocópias  

        1 - Fotocópias P&B a partir de documentos originais - A4 0,70 € +IVA

        2 - Fotocópias P&B a partir de documentos originais - A3 0,94 € +IVA

Artigo 2º - Impressões - Por imagem reproduzida  

        1 - Impressão a P&B, a partir de suporte electrónico - A4 - 0,24 € +IVA

        2 - Impressão a P&B, a partir de suporte electrónico - A3 0,29 € +IVA

        3 - Impressão a acores a partir de suporte electrónico - A4 1,76 € +IVA

        4 - Impressão a acores a partir de suporte electrónico - A3 2,10 € +IVA
        5 - Impressão a P&B, em papel fotográfico, a partir de suporte electrónico 

20x25 4,68 € +IVA
        6 - Impressão a P&B, em papel fotográfico, a partir de suporte electrónico 

13x18 4,20 € +IVA
        7 - Impressão a P&B, em papel fotográfico, a partir de suporte electrónico 

10x15 4,10 € +IVA
        8 - Impressão a P&B, em papel fotográfico, a partir de suporte electrónico  

9x13 4,03 € +IVA

 
        9 - Impressão, a cores, em papel fotográfico, a partir de suporte electrónico 

20x25 5,84 € +IVA
       10 - Impressão, a cores, em papel fotográfico, a partir de suporte electrónico 

13x18 5,49 € +IVA
       11 - Impressão, a cores, em papel fotográfico, a partir de suporte electrónico 

10x15 5,26 € +IVA
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       12 - Impressão, a cores, em papel fotográfico, a partir de suporte electrónico 

9x13 5,02 € +IVA

Artigo 3º - Digitalizações - Por imagem reproduzida  

        1 - Digitalização para impressão a P&B - A4 2,34 € +IVA

        2 - Digitalização para impressão a P&B - A3 4,10 € +IVA

        3 - Digitalização para impressão a cores - A4 4,68 € +IVA

        4 - Digitalização para impressão a cores - A3 5,50 € +IVA

        5 - Digitalização para impressão a P&B, papel fotográfico 20x25 7,89 € +IVA

        6 - Digitalização para impressão a P&B, papel fotográfico 13x18 7,60 € +IVA

        7 - Digitalização para impressão a P&B, papel fotográfico 10x15 7,31 € +IVA

        8 - Digitalização para impressão a P&B, papel fotográfico 9x13 7,02 € +IVA

        9 - Digitalização para impressão a cores - papel fotográfico 20x25 8,76 € +IVA

       10 - Digitalização para impressão a cores - papel fotográfico 13x18 8,47 € +IVA

       11 - Digitalização para impressão a cores - papel fotográfico 10x15 8,18 € +IVA

       12 - Digitalização para impressão a cores - papel fotográfico 9x13 7,60 € +IVA

       13 - Digitalização para suporte CD - Baixa Resolução 9,36 € +IVA

       14 - Digitalização para suporte CD - Média Resolução 11,10 € +IVA

       15 - Digitalização para suporte CD - Alta Resolução 18,70 € +IVA
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CAPÍTULO VII - ATIVIDADES ECONÓMICAS  
Artigo 1º - Venda de placas identificativas de estabelecimentos de alojamento 

local 52,61 € +IVA

CAPÍTULO VIII  - ÁGUAS E SANEAMENTO  

Artigo 1º - Abastecimento de Água  

SERVIÇO AUXILIAR  

a) Ligação do sistema público ao sistema predial; 28,35 € +IVA

b) Execução de ramais de ligação nas situações previstas no artigo 58.º;  

DN 18,75 138,03€ + 24,38€/m +IVA

DN 25,00 169,91€ + 34,01€/m +IVA

DN 37,50 233,70€ + 36,86€/m +IVA

DN 50,00 297,47€ + 38,55€/m +IVA

DN 62,50 361,27€ + 40,26€/m +IVA

DN 75,00 425,04€ + 41,38€/m +IVA

c) Realização de vistorias aos sistemas prediais a pedido dos utilizadores; 85,04 € +IVA

d) Restabelecimento da ligação do serviço por incumprimento do utilizador; 14,18 € +IVA
e) Restabelecimento urgente da ligação do serviço por incumprimento do 

utilizador; 42,53 € +IVA

f) Interrupção e restabelecimento da ligação do serviço a pedido do utilizador; 42,53 € +IVA
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g) Ligação do serviço de caráter urgente; 56,69 € +IVA

h) Leitura extraordinária de consumos de água; 14,18 € +IVA

i) Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se 

comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador; 56,69 € +IVA

j) Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento de 

zonas de concentração populacional temporária; 14,18 € +IVA

k) Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de 

localização;  

Até formato A3 5,69 € +IVA

Formato digital não editável 4,53 € +IVA

Formato digital editável 6,87 € +IVA

Gravação de plantas em CD 3,50 € +IVA
l) Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por 

interrupções de fornecimento, designadamente em situações em que esteja em 

risco a saúde pública; 0,4535€ + 2,23€/m3 +IVA

m) Reparação ou substituição de contador, válvula de corte ou torneira de 

segurança a montante do contador por motivo imputável ao utilizador; 56,69 € +IVA

n) Colocação, reparação ou substituição da torneira de segurança a jusante do 

contador; 28,35 € +IVA

o) Manobras na rede pública de distribuição; 56,69 € +IVA

p) Mudança de local do contador; 56,69€ +11,69€/m +IVA

q) Outros serviços a pedido do utilizador------Regulamento Municipal de Taxas  +IVA 12



Artigo 2º - Drenagem de Águas Residuais  +IVA

a) Ligação do sistema público ao sistema predial; 56,69 € +IVA

b) Execução de ramais de ligação, nas situações previstas no artigo 48.º;  

DN 125 229,26€ + 39,59€/m +IVA

DN 160 285,75€ +40,26€/m +IVA

DN 200 357,18€ + 41,38€/m +IVA

c) Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais de drenagem de águas 

residuais a pedido dos utilizadores; 85,04 € +IVA

d) Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador, quando não 

seja possível a interrupção do serviço de abastecimento de água; 42,53 € +IVA

e) Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo 

quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador; 113,39 € +IVA

f) Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador; 14,18 € +IVA
g) Recolha, transporte e destino final de lamas provenientes de fossas séticas, 

recolhidas através de meios móveis;  +IVA

Recolha, Transporte e Destino Final - Domésticos (por m3) 8,18 € +IVA

Recolha, Transporte e Destino Final - Não Domésticos (por m3) 11,69 € +IVA

Destino Final - Domésticos (por m3) 2,18 € +IVA

Destino Final - Não Domésticos (por m3) 2,46 € +IVA

h) Informação sobre o sistema público de drenagem em plantas de localização;  
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Até formato A3 5,69 € +IVA

Formato digital não editável 4,53 € +IVA

Formato digital editável 6,87 € +IVA

Gravação de plantas em CD 3,50 € +IVA

i) Outros serviços a pedido do utilizador. - Regulamento Municipal de Taxas

CAPÍTULO IX - RESÍDUOS SÓLIDOS
1.Recolha e transporte de resíduos de construção e demolição (Obras particulares

isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia)

a) Até 1m3*- Gratuito (limite 1 big bag por obra)

b) Por cada m3 a mais - 0,30*SMN

2. Recolha e transporte de resíduos volumosos

a) Até 1100 l - gratuito

b) > 1100 l =0,30*SMN por cada acréscimo de 1100lts

3. Recolha e transporte de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

a) Até 1100 lts - gratuito

b) >1100lts - 0,30*SMN por cda 1100l de acrescimo.

4. Recolha e transporte de resíduos verdes urbanos 

a) Até 1100 l - gratuito
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b) > 1100 l =0,20*SMN por cada1100 lts de  acréscimo.

5.Operações de Silvicultura preventiva, faxias de gestão de coombustíveis (FGC)

da responsabilidade de privados *Preços a orçamentar

a) Limpeza de matos, silvas e desbaste(arbustos e pequenas árvores), incluindo

maquinaria de forma a efetuar as referidas ações:

i. - Por hora

ii.- Por dia (6 horas)

b) Recolha e transporte de resíduos das Faixas de Gestão Combustíveis:

i. - Até 6 m3

ii.- Acréscimo por cada m3

c) Queima de resíduos das Faixas de Gestão Combustíveis no local de corte

i. - Até 6 m3

ii.- Acréscimo por cada m3

d) Outras operações silvícolas - abate de árvores

i. -  Com grau de risco baixo

ii.- Com grau de risco elevado (interceptar habitações, estradas, obstáculos

diversos)

CAPÍTULO X - CEDÊNCIA DE ESPAÇOS MUNICIPAIS (EDIFÍCIOS)/PREÇO POR DIA

Artigo 1º - Pavilhão de Feiras e Exposições 
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a) Ala 1 (inclui Bar) 159,94 € +IVA

b) Ala 2 69,66 € +IVA

c) Ala 3 145,26 € +IVA

e) Restaurante do Pavilhão 47,68 € +IVA

Artigo 2º - Restaurantes   

a) Restaurante 1  (1º patamar da feira - Norte) 51,92 € +IVA

b) Restaurante 2 (1º patamar da feira - Sul) 53,78 € +IVA

Artigo 3º - Tasquinhas   

a) Tasquinha 1 42,29 € +IVA

b) Tasquinha 2 42,29 € +IVA

c) Tasquinha 3 42,29 € +IVA

d) Tasquinha 4 42,29 € +IVA

Artigo 4º Pavilhões Semi-Cobertos   

a) Pavilhão 1 (Equinos) 213,72 € +IVA

b) Pavilhão 2 (Bovinos/Ovinos/Caprinos) 210,92 € +IVA

 Capítulo IX - Resíduos Sólidos
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>As Pessoas Coletivas de Utilidade Pública;

>Os Partidos Políticos;

> As Cooperativas, suas Uniões, Federações ou Confederações,  desde que 

legalmente constituidas;

>Os Sindicatos;

APROVADA EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 2019/03/21

Os Espaços  Municipais(Edifícios),  constantes do Capítulo X, serão cedidos a 

título gratuito às entidades abaixo indicadas,  quando por elas requeridas, para 

realização de iniciativas que  visem a prossecução dos respectivos fins 

estatutários ou equiparados; 

>As Instituições Particulares de Solidariedade Social e entidades a estas 

legalmente equiparadas;

> Nº 5 alíneas a) e d) Pontos  i. e ii. -* Preço a  orçamentar:  de acordo com 

localização, porte do exemplar arbóreo, meios humanos e equipamentos 

necessários

> As Juntas de Freguesia da área do Município de Santiago do Cacém

>As Associações Culturais, Desportivas e Recreativas,  Profissionais ou outras 

Pessoas Coletivas de direito privado sem fins lucrativos, desde que legalmente 

constituidas, que desenvolvam a sua atividade na área do Município de Santiago 

do Cacém;

>As Associações de Moradores da área do Municipio de Santiago do Cacém;

17


