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TARIFARIO DE RESÍDUOS URBANOS PARA 2022 

Tabela A - Valores Unitários do Tarifário de Resíduos Urbanos para 2022 

 
 Tarifário de RU (2022) indexado ao consumo de água 

(medido) 

Tipo de utilizador 

 

Tarifa de 
disponibilidade 

(€/30 dias), isento 
de IVA) 

Tarifa de 
disponibilidade 

diária 

(€/dia, isento de 
IVA) 

Tarifa Variável 

(€/m3 de água 
consumida, 

isento de IVA) 

Repercussão da 
Taxa de Gestão 

de Resíduos 
(TGR) 

(€/m3 de água 
consumida, a 

acrescer de IVA a 
6%) (*) 

1. Doméstico 
 

4,3941 0,1465 0,1987 

0.1277 

 

2. Não Doméstico 
 

8.5684 0,2856 0.3814 

Tarifário 
social 

1. 
Doméstico 

 
0,0000 

0,0000 0.1987 

2. Não 
Doméstico 

4.3941 
0,1465 0,3814 

(*) - Nos termos da alínea a) do número 5 do artigo 16.º do CIVA. 

Podem requerer o tarifário social 

Utilizadores domésticos – que se encontrem numa situação de carência económica comprovada pelo 

sistema de segurança social 

Utilizadores não doméstico – que sejam pessoas coletivas declarada de utilidade pública ou de 

reconhecimento 

interesse municipal 

 
 

Tabela B - Valores Unitários dos Serviços Auxiliares (2022) 
 

Recolha particular de contentores RU  (€/Serviço, a acrescer de IVA a 6%) (*) 

Serviço Auxiliar de Índice 1 - entidades e 
empresas privadas  

15,30 

Serviço Auxiliar de Índice 2 - entidades públicas 
e instituições de interesse municipal 

9,30 

(*) - Nos termos da alínea a) do número 5 do artigo 16.º do CIVA 
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Tabela C - Valores Unitários de serviço de recolha ocasional RU 2022 

 

Serviço de Recolha Ocasional  (€/Serviço, a acrescer de IVA a 6%) (*) 

Por contentor de 800 l (€/ contentor)  18,2600 

(*) - Nos termos da alínea a) do número 5 do artigo 16.º do CIVA 

 

3. Para os utilizadores que não estão ligados a rede de água de abastecimento, o tarifário a 

aplicar é o mesmo que os utilizadores domésticos e não domésticos mas em que se acresce 

ao domésticos e ao setor não-doméstico a media de consumo de água de 8m3 e de  12 m3 

respetivamente. 

 

Tabela D - Valores Unitários de serviço de recolha de RU para clientes não 

ligados à rede de abastecimento 2022 

Tipo de utilizador 

 

Tarifa de 
disponibilidade  

(€/30 dias), isento 
de IVA) 

Valor a acrescer 

Tarifa Final  

(€/30 dias), 
isento de IVA) 

 

Repercussão da 
Taxa de Gestão 

de Resíduos 
(TGR) 

(€/m3 de água 
consumida, a 

acrescer de IVA a 
6%) (*) 

1. Doméstico  
Sem 
abastecimento 
de água 

 
 

4,3941 
 
 

 
1.5896 

 
5,9837 

0.1277 

2. Não Doméstico 
Sem 
abastecimento 
de água 

8,5684 4,6488 
13,2172 

 

(*) - Nos termos da alínea a) do número 5 do artigo 16.º do CIVA 
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Tabela E - Tarifa de RCD e RCDA nas recolhas domiciliarias em obras particulares 
isentas de licenciamento 

 

Tipo Resíduos  (€/tonelada, a acrescer de IVA a 6%) (*) 

Resíduos de construção de demolição 32,96 

Resíduos de construção de demolição e 
amianto 

172,13 

  (*) - Nos termos da alínea a) do número 5 do artigo 16.º do CIVA  

 

Sobre os resíduos de construção e demolição (RCD) e de amianto (RCDA) a tarifa a cobrar é 

com base o valor de mercado, acrescido de 10% de custos administrativos.  


