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TARIFÁRIO GESTÃO DE RESÍDUOS PARA O ANO DE 2022 i 

 

1. LOCAIS SEM SISTEMA PAYT 

1.1. Utilizadores domésticos (UD) 

1.1.1. Tarifa de disponibilidade (TD) 

€/dia 0,1075€/dia 

 

1.1.2. Tarifa variável (TV) nos utilizadores com abastecimento de água ii 

€/m3                                                              0,2600€/m3  

 

1.1.3. Tarifa variável nos utilizadores sem abastecimento de água iii 

€/dia 0,0780€/dia  

 

 

1.2. Utilizadores não-domésticos (UND) 

1.2.1. Tarifa de disponibilidade (TD) 

€/dia 0,2167€/dia 

 

1.2.2. Tarifa variável (TV) nos utilizadores com abastecimento de água iv 

€/m3                                                                       0,5700€/m3 

 

1.2.3. Tarifa variável (m2) nos utilizadores sem abastecimento de água 

1.2.3.1. Utilizadores não-domésticos, exceto os constantes no ponto 1.2.3.2 

€/m2 0,0160€/m2 

 

1.2.3.2. Utilizadores não-domésticos de restauração e bebidas, supermercados, serviços de 

saúde e hotelaria:  

€/m2 0,0893€/m2 

 

 

                                                           
i O serviço público de resíduos cuja produção diária não exceda os 1100 l/dia não está sujeito a IVA de acordo com artigo 2 n.º 2 do 

CIVA 

ii Limiar máximo da tarifa variável dos UD: 40m3 

iii Equiparado a UD com consumo de 9m3 de água, de acordo com a média dos utilizadores de 2021 

iv Limiar máximo da tarifa variável dos UND: 200m3 



 

 

1.2.4. Tarifa variável para grandes produtores de resíduos. 

Por contentor de superfície (€/contentor/dia)     4,00€/contentor/dia + IVA i i 

Por contentor semienterrado (€/contentor/dia) 19,00€/contentor/dia + IVA i 

O cálculo do número de contentores é efetuado pelo município segundo a estimativa de resíduos recolhidos à data.  

 

 

2. LOCAIS COM SISTEMA PAYT 

 

2.1. Utilizadores domésticos (UD)  

2.1.1. Tarifa de disponibilidade (TD) 

€/dia 0,1075€/dia 

 

2.1.2. Utilizadores domésticos (UD) por aquisição de sacos/cap. do contentor – método A 

 

2.1.2.1. Tarifa variável indiferenciados  

€/l 0,0130€/l 

 

2.1.2.2. Tarifa variável biorresíduos  

€/l 0,0126€/l 

 

2.1.3. Utilizadores domésticos (UD) por serviço de recolha  - método B 

2.1.3.1. Tarifa variável indiferenciados  

25 l/dia de recolha        0,1625€/dia 

 

2.1.3.2. Tarifa variável biorresíduos 

10 l/dia de recolha        0,0630€/dia 

 

 

 

 

 

                                                           
i IVA à taxa reduzida (verba 2.22 da Lista I do anexo do CIVA) 
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2.2. Utilizadores não-domésticos (UND) 

2.2.1. Tarifa de disponibilidade (TD) 

€/dia 0,2167€/dia 

 

 

2.2.2. Utilizadores não-domésticos (UND) por aquisição de sacos/cap. do contentor – método A 

2.2.2.1. Tarifa variável indiferenciados  

€/l 0,0130€/l 

 

2.2.2.2. Tarifa variável biorresíduos  

€/l 0,0126€/l 

 

 

2.2.3. Utilizadores não-domésticos (UND) por serviço de recolha - método B 

2.2.3.1. Tarifa variável indiferenciados comércio, escritórios e gabinetes c/ serviços de saúde 

5 l/dia de recolha        0,0650€/dia 

 

2.2.3.2. Tarifa variável indiferenciados restauração, hotelaria c/ restauração e hospitais 

150 l/dia de recolha        0,9750€/dia 

 

2.2.3.3. Tarifa variável biorresíduos restauração, hotelaria c/ restauração e hospitais 

100 l/dia de recolha        0,6300€/dia 

 

2.2.3.4. Tarifa variável indiferenciados cafés/pastelarias similares e supermercados 

50 l/dia de recolha        0,3250€/dia 

 

2.2.3.5. Tarifa variável biorresíduos cafés/pastelarias similares e supermercados 

50 l/dia de recolha               0,3150€/dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. TARIFÁRIOS SOCIAIS 

 

3.1. Utilizadores domésticos (UD) 

3.1.1. Tarifa de disponibilidade (TD) 

   €/dia Isento € 

 

3.1.2. Tarifa varíavel (TV) i 

   Mantêm-se a componente da tarifa variável para utilizadores domésticos não sociais  

 

 

3.2. Utilizadores não-domésticos (UND) ii 

Sistema tarifário equiparado aos utilizadores domésticos não sociais 

 

 

 

 

4. OUTROS TARIFÁRIOS 

 

4.1. Tarifário para emigrantes nos locais sem abastecimento público de água 

4.1.1. Tarifa de disponibilidade (TD) 

€/dia 0,1075€/dia 

 

4.1.2. Tarifa variável (TV) iii 

€/dia 0,0780€/dia  

 

4.2. Condomínios dos prédios em regime de propriedade horizontal 

4.2.1. Tarifa de disponibilidade (TD) 

€/dia 0,1075€/dia 

 

4.3. Taxa de Gestão de Resíduos iv 

€/dia  0,0533€/dia 

                                                           
i Limiar máximo da tarifa variável dos UD: 40m3 

ii Limiar máximo da tarifa variável dos UND: 200m3 

iii Isentos da TV num período de 10 meses anuais. 

iv Ficam isentos da TGR utilizadores com recolha de biorresíduos 
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4.4. Serviços Auxiliares 

LER 200307 Monstros 

0,0050€/kg Resíduos de Construção e demolição i 

Outros de acordo com o n.º 4 do artigo 53 do Regulamento de Gestão de Resíduos  

 

                                                           
i número 2 do artigo 3º do DL n.º 46/2008, de 12 de março 


