
  

Município de Lagoa - Algarve 

EDITAL N. 120/2022 

  

2022/150.10.100/2 

-O -PRESIDENTE DA -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE), LUÍS ANTÓNIO: ALVES DA: 

ENCARNAÇÃO: -   

Faz público que, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação da Câmara Municipal de 16 do corrente mês, foi 

aprovado o Tarifário Especial de Recolha de Resíduos Urbanos, o qual entrará em vigor a 01 de janeiro de 

  2023 e que a seguir se transcreve: - 

Tarifário Especial de Recolha de Resíduos Urbanos 

  

| 1.1. Para contentores de 800 litros de capacidade 

Tarifa Especial de Recolha de RSU - Contentores de 800 litros 

Custo da Recolha Mensal = [(7,7307€ x Número de Contentores) + 25,07] x Número de 

Recolhas 

  

| 1.2. Para contentores de 1000 litros de capacidade 
  

Tarifa Especial de Recolha de RSU — Contentores de 1000 litros 

Custo da Recolha Mensal = [(9,6369€ x Número de Contentores) + 25,07] x Número de 

Recolhas 

  

1.3. Para contentores de 3000 litros de capacidade 

Tarifa Especial de Recolha de RSU — Contentores de 3000 litros 

Custo da Recolha Mensal = [(27,6399€ x Número de Contentores) + 25,07] x Número de 

Recolhas 

E, para constar e produzir os devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares de estilo desta Câmara Municipal e na internet, no sítio institucional wyww.cm- 

  
  lagoa.pt -—- iiieententccnenennencnnenennaecancnononcintinecenaecenceanencnenca=accenncnao 
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x, 

Município de Lagoa —- Algarve 

Lagoa, 16 de dezembro de 2022 

O Presidente da Câmara 

  

  E! a! 

(Luís Amótio da Alves Encarnação) 
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Município de Lagoa — Algarve 

EDITAL N. 119/2022 

  

2022/150.10.100/2 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE), LUÍS ANTÓNIO ALVES DA 

  ENCARNAÇÃO: 

Faz público que, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação da Câmara Municipal de 16 do corrente mês, foi 

aprovado o Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, o qual entrará em vigor a 01 de janeiro de 

  2023 e que a seguir se transcreve: 

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 

  

| 1.1. Tarifário Utilizadores Domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia..........cceemenesermeermcecereenseneresenenanseaseros 

Tarifa variável, por m? de água consumida 

Escalão ÚNICO ......eemersrertaeero resnecane nes neA NOS ReSMEA AMA ADE RAR UN NOA PES DOS GR PRA GEO PRECO GO A OPA RAA RAR AO E SAR aD REAR Ra an nana nano 

0,1613 € 

0,5225 € 

  

1.2. Utilizadores não-domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia ...................... e rec eeeteeeremmensers 

Tarifa variável, por mê de água consumida 

Escalão ÚNICO ....ceceermereesereaeo corereenocomenraro ass cena ss ata RAS asas anta R ee ENE Nor Es Case n0e peC O RO O as ana aaa aM aaa aan ana DAM ama read   

|1.3. Tarifário para rega 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia cermeeeeneceneeemeneoes ras serasa eras s ssa ane nataada   

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão ÚNICO.......sesrermesemrearecrarreecacrereare recrennaaa sanar arenas OR POR D AR ARS ASS AAS RSA PAGAS E RU Orc ont ana asc nan nene nana serenas ana   

0,4033 € 

1,2100 € 

0,4033 € 

Isenção 

  

1,4. Tarifário social 

1.4.1. Social - Utilizadores domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia ........eeeeceererererenemeensane nes asenesaes sroneraradas Isenção 
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Município de Lagoa - Algarve 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão único 

  

  

cre ec ano Cas AOS GENE ANEL ROS CO A NRO EULO SOCO CORCEL OLE ELO O OO DON GRO DRA OS RARO GARRAS AU NRO PD ARARAS aa soe Rea Ras ares saca ancea nadas 0,4807 € 

1.4.2. Social - Utilizadores não-domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia ..........esesessessserserseseesermssnscnssrssenaos ves 0,1613 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão ÚniCO ...ccecceererseesreceneccnenasenacmacenemmane one nernconemeo ses snes cerescase aorta nanado e. ee. 0,5016 € 

1.5. TGR - resíduos 0,1236 €/mm? | 
  

E, para constar e produzir os devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares de estilo desta Câmara Municipal e na internet, no sítio institucional umwyw.cm- 

lagoa.pt   

Lagoa, 16 de dezembro de 2022 

O Presidente da Câmara 

  

  e 

(Luís António da Alves Encarnação) 
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Município de Lagoa - Algarve 

EDITAL N. 120/2022 

  

2022/150.10.100/2 

-O -PRESIDENTE DA -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE), LUÍS ANTÓNIO: ALVES DA: 

ENCARNAÇÃO: -   

Faz público que, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação da Câmara Municipal de 16 do corrente mês, foi 

aprovado o Tarifário Especial de Recolha de Resíduos Urbanos, o qual entrará em vigor a 01 de janeiro de 

  2023 e que a seguir se transcreve: - 

Tarifário Especial de Recolha de Resíduos Urbanos 

  

| 1.1. Para contentores de 800 litros de capacidade 

Tarifa Especial de Recolha de RSU - Contentores de 800 litros 

Custo da Recolha Mensal = [(7,7307€ x Número de Contentores) + 25,07] x Número de 

Recolhas 

  

| 1.2. Para contentores de 1000 litros de capacidade 
  

Tarifa Especial de Recolha de RSU — Contentores de 1000 litros 

Custo da Recolha Mensal = [(9,6369€ x Número de Contentores) + 25,07] x Número de 

Recolhas 

  

1.3. Para contentores de 3000 litros de capacidade 

Tarifa Especial de Recolha de RSU — Contentores de 3000 litros 

Custo da Recolha Mensal = [(27,6399€ x Número de Contentores) + 25,07] x Número de 

Recolhas 

E, para constar e produzir os devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares de estilo desta Câmara Municipal e na internet, no sítio institucional wyww.cm- 

  
  lagoa.pt -—- iiieententccnenennencnnenennaecancnononcintinecenaecenceanencnenca=accenncnao 
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x, 

Município de Lagoa —- Algarve 

Lagoa, 16 de dezembro de 2022 

O Presidente da Câmara 

  

  E! a! 

(Luís Amótio da Alves Encarnação) 
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Lago 

Município de Lagoa - Algarve 

EDITAL N. 118/2022 
  

2022/150.10.100/2 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE), LUÍS ANTÓNIO ALVES DA 

  ENCARNAÇÃO: 

Faz público que, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo 1 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação da Câmara Municipal de 16 do corrente mês, foi 

aprovado o Tarifário do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas, o qual entrará em vigor a 01 

  de janeiro de 2023 e que a seguir se transcreve: 

Tarifário do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas 

  

| 1.1. Tarifário Utilizadores Domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em euros por dia............memeerenereeemeeseses oesonesne one nesonsmeracenasaro 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

1.º escalão - até 5 MP... Deo aos ear A LRENAASA VASALA SEN EHA DIR ORTESE CASO CRASE e ASA Pesar pes can as semana ana ra ane caa ata eua sea n0s 

2.º escalão - superior a 5 e até 15 MÊ ...... ss sersereorasseease raros rasenscererrers ano neoere se reaane ana nannaa ce nentata no 

3.º escalão - superior a 15 e até 25 Mº ........ ires sereareme seres aecnserrereremrareeraneranor near serencasosorenraso 

4.º escalão - superior a 25 Mº .....ecmemere see rmereesases res necres ces arensa rencanarsame ave mea res are resta ce core re nn serasa ade 

  

0,0811 € 

0,3570 € 

0,5192 € 

0,6355 € 

0,6800 € 

  

1.2, Utilizadores não-domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

  

  

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia...........ereeneseereeess ff ons apvibe cas env vao pos pasa Tina 0,1420 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão ÚNICO ....c.cerseneemsererereerecrereiesencrasaasanse scenes ns aar na ass sas sanar atanenaneo ohanaanano vas avaano nana na ane NSo nao aa 0,5561 € 

1.3. Tarifário para rega 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia... erecesemma renan antas em cnsesnoes cosaseresnes 0,1420 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão ÚNICO.....ceesecssesaerase res eocrcerea resets seo AV OR NAC MA SR SRU SRA RAN aa NAS EMEA a PARRA DAS eR Est CRC re ras es ca nessa a asa asa aan aan ana Isenção 

  

|1.4. Tarifário social 
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tAGok 

Município de Lagoa - Algarve 

1.4.1. Social - Utilizadores domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia...............eeesecemnersacoro essas es ene no cmsnasass areas 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

  

  

  

1.º escalão -até 5 Mº ..... mem emmereesererecrasreererraorcosansasense enasanes mms ams cerne 

2.º escalão - superior a 5 e até 15 mº ........s 

3.º escalão - superior a 15 e até 25 Mº .....ccreneertess ess asmaseaaene rea cenananea rente nasnsease ressere os cnsens esa ra venena 

4.º escalão - superior a 25 MP... ecsereestsrasaneaemrerseorsnressccesvemsareeseseneasenceres crcreneresersanesesancer   

1.4.2. Social - Utilizadores não-domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

  

Tarifa variável, por m” de água consumida 

Escalão ÚNICO..........ceeesrseneerrernsensesonrseesescereer ear een ear renan Ena pensas ses Dra nRO Es POLO sa AGO estas c sas Das sado as ton na na nan ana ama 

Isenção 

0,3570€ 

0,3570 € 

0,6355 € 

0,6800 € 

0,0811 € 

0,5192 € 

  

[ 1.5. Tarifário Famílias Numerosas 
  

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

  

  

  

  

  

  

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia .........sereesecemasceraceeramasnnneemar nas sesnee nes aesnsa 0,0811 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

1.º escalão - até 5 MÊ ....c des enserenta Poco POUR erseaaate cre aee ir ara ana ane da asas sena sa sentadas 0,3570€ 

2.º escalão - superior a 5 e até 15 m? .............. ecreereceane nar encemsase serasa sasnss avanas 0,3570 € 

3.º escalão - superior a 15 e até 25 Mº ....s correrecene rasas cereemeneereoceeneresenes 0,6355 € 

4.º escalão - superior a 25 Mº cera rerasercnsarsars ans enentaesama nar aenneease ren errerras nte ar rs are aca cer cms arnado , 0,6800 € 

1.6. Serviços Auxiliares 

Execução de ramais de ligação “de diâmetro até 200mm com extensão superior a 20 o 

“metros, - -= por : cada “metro cr res “linear cute 

adicional........erereeerenrercerrereerssarencarenannas cesar senna ese nsa ass carona entes corvos cs canesnaes 92,9590 € 

Execução de caixa de ramal completa, por unidade ......... messes memenemmemereenmeros meseereserersenee 336,2325 € 

Execução de caixa geral completa, por unidade .......cesmemmecmereenenso ses coroeaescncaner see nsesmanas acres nes 661,8750 € 

Alteração de ramal de ligação de diâmetro até 200mm, por exigência do utilizador ou 
E o no ca , . 92,9590 € 

construção da ramal de ligação adicional de diâmetro até 200mm, por cada metro linear... 

Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais e domiciliários de saneamento a 11,7477 € 

pedido dos utilizadores cereeesoes 

Suspensão e reinicio da ligação por incumprimento do utilizador, quando não seja possível 

a interrupção do serviço de abastecimento de água .......... meremerererererarenarare renas sas neo renntasennasaas 20,5530 € 

Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador ............ eee 53,6913 € 

Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador............cememeneresos 25,9759€ 

Fornecimento de plantas de localização com informação sobre o sistema de águas 

residuais, por cada planta ........... ce eeceseeresessenermenereonsecesare are eee ras ara cecmnenac encare sas rasa asas snsc aaa ser an dana 2,5879€ 
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“LAGOR 
Município de Lagoa — Algarve 

Limpeza de fossas particulares: 

  

  

Tarifa de disponibilidade ......secereceeseorenenocenes encare enconeaca see cre ones oo rsenreesrroseas esa resasena res tevese 82,8135 € 

Tarifa variável, até SM” ..... eee serenas sesvns semana aseres Ea Do niD ano papa as aeraanaanarane ae ver 3,4362 € 

Tarifa variável, até 10 Mº ....eeuecerene orsocesesasnes ssemsesensas corermecenass estereo are vesrerereeerass crenensarnea 6,8725 € 

[1.7. TRH - saneamento 0,0047 €/mº | 

E, para constar e produzir os devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares de estilo desta Câmara Municipal e na internet, no sítio institucional www.cm- 

  lagoa.pt Ra 

Lagoa, 16 de dezembro de 2022 

O Presidente da Câmara 

  

e) 

(Luís Antónioda Alves Encarnação) 
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taGor - 

Município de Lagoa - Algarve 

EDITAL N. 117/2022 

  

2022/150.10.100/2 

O PRESIDENTE DA- CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE), LUÍS ANTÓNIO ALVES DA 

ENCARNAÇÃO:   

Faz público que, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação da Câmara Municipal de 16 do corrente mês, foi 

aprovado o Tarifário do Serviço de Abastecimento de Água, o qual entrará em vigor a 01 de janeiro de 

  2023 e que a seguir se transcreve: 

Tarifário do Serviço de Abastecimento de Água 

  

4.1, Tarifário Utilizadores Domésticos 

  

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Até 25 mm..... o Ponasaaspas aa paa sean romeno noa nan nanAoTRV Zap oro one ARA HE AO RAR DAR VAN EE ROCA EEN E RAN DOS POA OR VAS an ROD HED DO 0,0676 € 
  

  > 25 mm - Igual a não-doméstico ........ escorre serrsnrerserenoses er aceorertres aan aancanman anca sa sanar ema sacas sonende 0,0677 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

  1.º escalão - até 5 Mº a cmisereeneereseesesrecneerrarereneo rasa sas cao nasais ce eu 0,4462 € 

2.º escalão - superior a 5 e até 15 Mº ..... re eersese cansar esresernscenea res ase ane nararecer cerne aca resonsesenentasasa 0,7301 € 

3.º escalão - superior a 15 e até 25 MÊ .......... ie erermersererereneneerereacarecernecnra correndo serenas sanansama 1,1500 € 

4.º escalão - superior a 25 MÊ .c erre nessee restos oasenaannassasesenrra ves era nre err ce cen cut ana ama Maas aan ans ana aan aa nd 2,3287€ 

  

1.2. Utilizadores não-domésticos 

  

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

    

  

1.º nível - até 20 MM ....cccssersc err erreserarecremmecrecreeraeo erao race a assa e ana aaa RSA RA RA ORA AN AM Naa DA DRA ES OS Pes renas es ea ata 0,0677 € 

2.º nível - superior a 20mm e até 30 MM .....cemseeerereereecererereerecnca res ane ana cenamtanerarerareen asa ensnsnennesa 0,0677 € 

3.º nível - superior a 30mm e até 50 MM... eres sease reasons err oesnesrerversve see ronssnns cesena mae nanaaanas 0,0677 € 

4.º nível - superior a Sômm e até 100 mm ........ccceeceenererere me sereresrsere ace sanada 0,0677 € 

5.º nível - superior a 100mm e até 300 mm ........ ooennas vans esEETa EE 0,0677 € 
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tAGOk 

Município de Lagoa - Algarve 

Tarifa variável, por m3 de água consumida 

Escalão ÚNICO ....ceeereeseroeeas srs sreceracraesneraseerence nec neeERE ER ERC e RU e Rs O OE ORE ORLA OC OR ARA DIE ANG As ESC A MOS BOA SOU ALA Ara a Eds ana n aan 1,2650 € 

  

1.3. Tarifário para rega 

  

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

  

ENO! STE MM ecos anenasi ati cais URIA SSIVI 0 E ASS EN E UE ONU IVON EU E 0,0677 € 

2.º nível - superior a 20 mm e até 30 MM ...eserese es. em. 0,0677 € 

3.º nível - superior a 30 mm e até 50 MM... erereermecrsaserrerescsnensera mma eeserero sernre pes ara ore renas ana au asa 0,0677 € 

4.º nível - superior a 50 mm e até 100 mm .....csesesserserensereenecneceneceremsare mer eeresoserereseenar ace rena nsenes 0,0677 € 

5.º nível - superior a 100 mm e até 300 mm ... 0,0677 €   

Tarifa variável, por m? de água consumida 

Escalão único ...... e naenor nao vs esp ana AA GRAN DaRDA o AdSh Aa naA AAA RAR ARE NACANS PAN Ne LSE nan Pane PA nen vou AAo Sn no in nas ad ad 1,2650€   

  

1.4. Tarifário social 

  

1.4.1. Social - Utilizadores domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Até 25 MM ..cisoscereererrreerasereeseereaso separe cet oe tes R Re Rasa MAS NAS a MA RAR RS R RO CRE SOR GOO OS MAN DAS ES OCA MAMA As CRt an cenas ane nas naa Isenção 

> 25 MM -ascccseererreseesrese rosana merece coroas ado Sa HA RAGONA NA AS ARA SAR SAS OUROS RENO RV NES asas c ace nne ser tes sus re as e. a Isenção 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

  

1.º escalão - até 5 M? ...cecsessermssemeareararecorerasase case entaraana Pes ANE ese eras pen arO Ses DRE Dep a 0 erra aaa asas aaa na amada 0,4462 € 

2.º escalão - superior a 5 e até 15 mM? .......ss se. ema 0,4462 € 

3.º escalão - superior a 15 e até 25 MÊ ....... esses ntesrasereneersaseersenacorse ssa censor server tus css amarre res encena ne 1,1500 € 

4.º escalão - superior a 25 Nº... eecesemereerarenmaraensenar cemeereoraevasenmsasrase re are rse ses cercar arte re ave sencanaa 2,1170€ 

1.4.2. Social - Utilizadores não-domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

  

Município de Lagoa [=] Largo do Município, 8401-851 Lagoa - NIPC 506 804 240 
& +351 282 380 400 & +351 282 380 444 353 geralcm-lagoa.pt & www.cm-lagoa.pt 

Página 2 de 4 | 18DE004E01



  

Município de Lagoa - Algarve 

  

    

  

  

  

  

    

  

Até 25 MM .ecccciereserareareneoanoeseesoarones aero ve soros casa ceras ne Ro ana a aaa A MASSA aC RSA asa NAM a can ana Saca 0,0676 € 

> 25MM - aiscesermeroereraernosrena sen OnO en CALOR LANCALO OLE RERALARERERALAR ERR EPOCA LOU OD OVA DUE RODA CO VOO VOA COR CO RC as CC UA OA MARA ana nnc amam 0,0677 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão ÚNICO .....cceceeecscenenas Dava CToR a SET o o anana ao EEE ane avanas anna as ana a AEE 0,7301€ 

1.5. Tarifário Famílias Numerosas 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Até 25 MM .eieucereereneoneerermenee nora esses ee era ade DOS RA ERA ASA DAS AEE DRA BIA ERA ONO DOER SA MDA DURAVA SOR CEA eco O O Os ce co cea tada pes oa era a samaa aaa 0,0676 € 

> 25mm-.. DO Doaaaponopnsoas soon papa aaa o pone anER e 0,0677 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

1.º escalão - até 5 Mº .......sesresesermereasnenea ese conse ore nes nserar ses acre rece res rs arRe rt cr atoa soar e an aaR aa oca sns ses mamnnnass 0,4462 € 

2.º escalão - superior a 5 e até 15 MÊ ...... see sesesssenesameaerseserreneaseseneme arcevo soe ine asa erensaserea ver crnaen tes 0,4462 € 

3.º escalão - superior a 15 e até 25 MÊ ..ecsiesessemrenmaseceserrasecresereneame ate resnecnse eee neenerase rea verao ana tes 1,1500 € 

4.º escalão - superior a 25 Mº ...eremererere are cersecensass acento nenantass sesaM amas rsA MARA CLARA can ersa suma ses nervos envenenada 2,1170 € 

1.6. Serviços Auxiliares 

Execução de ramal de ligação de diâmetro até 2" com extensão superior a 20 metros, por 

cada metro linear.adicional 53,4266 € 

Alteração de ramal de ligação de diâmetro até 2", por exigência do utilizador ou 

construção de ramal de ligação adicional de diâmetro até 2º: 

- Até 2 Metros ..ccciceerererrerecenoreoreonenoeaso escassas sea ne mea nto nO 6 n08 MAM Ata Ra Rs ana ana a 327,4958 € 

- Cada metro adicional ......eeemermereeererenrorrs rocerreranma rones ses asa nen caraca nas 53,4266 € 

Instalação da caixa de contador a pedido do utilizador cerrerceraereos ereto cenacnnensasass assa snae 168,1163 € 

Realização de vistorias aos sistemas prediais, a pedido dos utilizadores .................cresmensas 25,9222 € 

Suspensão e reinício da ligação do serviço, por incumprimento do utilizador: 

- Por mora do pagamento .........eeececesmereersnerrrenosceranenerremncencerennesressesdo 21,4765 € 
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taGob 

Município de Lagoa - Algarve 

- Por ligação direta ou clandestina, contador viciado ou for 

empregue qualquer meio fraudulento para consumir água ou 

  

  

  

qualquer outra situação desconforme ..........ccemeemermereeemso res reesesererorma 53,6913 € 

Suspensão e reinício da ligação do serviço, a pedido do utilizador ........... ss emeemsesesseseneenases . 64,4296 € 

Leitura extraordinária de consumos, a pedido do utilizador ...........seereeremmerererenseceneseeserenese 25,9759€ 

Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador ..........eeesesmenaesensenaneasmmenseerareses 53,6913 € 

Ligação temporária ao sistema público .......ssesesseereseresesesereseso ses 8,7946 € 

Fornecimento de plantas de localização com informação sobre o sistema público de 

abastecimento, por cada planta .........ceeseesmeeserosssrescesreescorresoes memeersecereraserero 2,5879€ 

1.7. TRH - água 0,0544 €/m* 

  

E, para constar e produzir os devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares de estilo desta Câmara Municipal e na internet, no sítio institucional wyww.cm- 

  lagoa.pt 

Lagoa, 16 de dezembro de 2022 

O Presidente da Câmara 

  

  

“J 
(Luís amónio da Alves Endiraa ção) 
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Lago 

Município de Lagoa - Algarve 

EDITAL N. 118/2022 
  

2022/150.10.100/2 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE), LUÍS ANTÓNIO ALVES DA 

  ENCARNAÇÃO: 

Faz público que, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo 1 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação da Câmara Municipal de 16 do corrente mês, foi 

aprovado o Tarifário do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas, o qual entrará em vigor a 01 

  de janeiro de 2023 e que a seguir se transcreve: 

Tarifário do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas 

  

| 1.1. Tarifário Utilizadores Domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em euros por dia............memeerenereeemeeseses oesonesne one nesonsmeracenasaro 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

1.º escalão - até 5 MP... Deo aos ear A LRENAASA VASALA SEN EHA DIR ORTESE CASO CRASE e ASA Pesar pes can as semana ana ra ane caa ata eua sea n0s 

2.º escalão - superior a 5 e até 15 MÊ ...... ss sersereorasseease raros rasenscererrers ano neoere se reaane ana nannaa ce nentata no 

3.º escalão - superior a 15 e até 25 Mº ........ ires sereareme seres aecnserrereremrareeraneranor near serencasosorenraso 

4.º escalão - superior a 25 Mº .....ecmemere see rmereesases res necres ces arensa rencanarsame ave mea res are resta ce core re nn serasa ade 

  

0,0811 € 

0,3570 € 

0,5192 € 

0,6355 € 

0,6800 € 

  

1.2, Utilizadores não-domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

  

  

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia...........ereeneseereeess ff ons apvibe cas env vao pos pasa Tina 0,1420 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão ÚNICO ....c.cerseneemsererereerecrereiesencrasaasanse scenes ns aar na ass sas sanar atanenaneo ohanaanano vas avaano nana na ane NSo nao aa 0,5561 € 

1.3. Tarifário para rega 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia... erecesemma renan antas em cnsesnoes cosaseresnes 0,1420 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão ÚNICO.....ceesecssesaerase res eocrcerea resets seo AV OR NAC MA SR SRU SRA RAN aa NAS EMEA a PARRA DAS eR Est CRC re ras es ca nessa a asa asa aan aan ana Isenção 

  

|1.4. Tarifário social 
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tAGok 

Município de Lagoa - Algarve 

1.4.1. Social - Utilizadores domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia...............eeesecemnersacoro essas es ene no cmsnasass areas 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

  

  

  

1.º escalão -até 5 Mº ..... mem emmereesererecrasreererraorcosansasense enasanes mms ams cerne 

2.º escalão - superior a 5 e até 15 mº ........s 

3.º escalão - superior a 15 e até 25 Mº .....ccreneertess ess asmaseaaene rea cenananea rente nasnsease ressere os cnsens esa ra venena 

4.º escalão - superior a 25 MP... ecsereestsrasaneaemrerseorsnressccesvemsareeseseneasenceres crcreneresersanesesancer   

1.4.2. Social - Utilizadores não-domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

  

Tarifa variável, por m” de água consumida 

Escalão ÚNICO..........ceeesrseneerrernsensesonrseesescereer ear een ear renan Ena pensas ses Dra nRO Es POLO sa AGO estas c sas Das sado as ton na na nan ana ama 

Isenção 

0,3570€ 

0,3570 € 

0,6355 € 

0,6800 € 

0,0811 € 

0,5192 € 

  

[ 1.5. Tarifário Famílias Numerosas 
  

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

  

  

  

  

  

  

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia .........sereesecemasceraceeramasnnneemar nas sesnee nes aesnsa 0,0811 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

1.º escalão - até 5 MÊ ....c des enserenta Poco POUR erseaaate cre aee ir ara ana ane da asas sena sa sentadas 0,3570€ 

2.º escalão - superior a 5 e até 15 m? .............. ecreereceane nar encemsase serasa sasnss avanas 0,3570 € 

3.º escalão - superior a 15 e até 25 Mº ....s correrecene rasas cereemeneereoceeneresenes 0,6355 € 

4.º escalão - superior a 25 Mº cera rerasercnsarsars ans enentaesama nar aenneease ren errerras nte ar rs are aca cer cms arnado , 0,6800 € 

1.6. Serviços Auxiliares 

Execução de ramais de ligação “de diâmetro até 200mm com extensão superior a 20 o 

“metros, - -= por : cada “metro cr res “linear cute 

adicional........erereeerenrercerrereerssarencarenannas cesar senna ese nsa ass carona entes corvos cs canesnaes 92,9590 € 

Execução de caixa de ramal completa, por unidade ......... messes memenemmemereenmeros meseereserersenee 336,2325 € 

Execução de caixa geral completa, por unidade .......cesmemmecmereenenso ses coroeaescncaner see nsesmanas acres nes 661,8750 € 

Alteração de ramal de ligação de diâmetro até 200mm, por exigência do utilizador ou 
E o no ca , . 92,9590 € 

construção da ramal de ligação adicional de diâmetro até 200mm, por cada metro linear... 

Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais e domiciliários de saneamento a 11,7477 € 

pedido dos utilizadores cereeesoes 

Suspensão e reinicio da ligação por incumprimento do utilizador, quando não seja possível 

a interrupção do serviço de abastecimento de água .......... meremerererererarenarare renas sas neo renntasennasaas 20,5530 € 

Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador ............ eee 53,6913 € 

Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador............cememeneresos 25,9759€ 

Fornecimento de plantas de localização com informação sobre o sistema de águas 

residuais, por cada planta ........... ce eeceseeresessenermenereonsecesare are eee ras ara cecmnenac encare sas rasa asas snsc aaa ser an dana 2,5879€ 
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“LAGOR 
Município de Lagoa — Algarve 

Limpeza de fossas particulares: 

  

  

Tarifa de disponibilidade ......secereceeseorenenocenes encare enconeaca see cre ones oo rsenreesrroseas esa resasena res tevese 82,8135 € 

Tarifa variável, até SM” ..... eee serenas sesvns semana aseres Ea Do niD ano papa as aeraanaanarane ae ver 3,4362 € 

Tarifa variável, até 10 Mº ....eeuecerene orsocesesasnes ssemsesensas corermecenass estereo are vesrerereeerass crenensarnea 6,8725 € 

[1.7. TRH - saneamento 0,0047 €/mº | 

E, para constar e produzir os devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares de estilo desta Câmara Municipal e na internet, no sítio institucional www.cm- 

  lagoa.pt Ra 

Lagoa, 16 de dezembro de 2022 

O Presidente da Câmara 

  

e) 

(Luís Antónioda Alves Encarnação) 
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Município de Lagoa — Algarve 

EDITAL N. 119/2022 

  

2022/150.10.100/2 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE), LUÍS ANTÓNIO ALVES DA 

  ENCARNAÇÃO: 

Faz público que, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação da Câmara Municipal de 16 do corrente mês, foi 

aprovado o Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, o qual entrará em vigor a 01 de janeiro de 

  2023 e que a seguir se transcreve: 

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 

  

| 1.1. Tarifário Utilizadores Domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia..........cceemenesermeermcecereenseneresenenanseaseros 

Tarifa variável, por m? de água consumida 

Escalão ÚNICO ......eemersrertaeero resnecane nes neA NOS ReSMEA AMA ADE RAR UN NOA PES DOS GR PRA GEO PRECO GO A OPA RAA RAR AO E SAR aD REAR Ra an nana nano 

0,1613 € 

0,5225 € 

  

1.2. Utilizadores não-domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia ...................... e rec eeeteeeremmensers 

Tarifa variável, por mê de água consumida 

Escalão ÚNICO ....ceceermereesereaeo corereenocomenraro ass cena ss ata RAS asas anta R ee ENE Nor Es Case n0e peC O RO O as ana aaa aM aaa aan ana DAM ama read   

|1.3. Tarifário para rega 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia cermeeeeneceneeemeneoes ras serasa eras s ssa ane nataada   

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão ÚNICO.......sesrermesemrearecrarreecacrereare recrennaaa sanar arenas OR POR D AR ARS ASS AAS RSA PAGAS E RU Orc ont ana asc nan nene nana serenas ana   

0,4033 € 

1,2100 € 

0,4033 € 

Isenção 

  

1,4. Tarifário social 

1.4.1. Social - Utilizadores domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia ........eeeeceererererenemeensane nes asenesaes sroneraradas Isenção 
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Município de Lagoa - Algarve 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão único 

  

  

cre ec ano Cas AOS GENE ANEL ROS CO A NRO EULO SOCO CORCEL OLE ELO O OO DON GRO DRA OS RARO GARRAS AU NRO PD ARARAS aa soe Rea Ras ares saca ancea nadas 0,4807 € 

1.4.2. Social - Utilizadores não-domésticos 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia 

Tarifa de disponibilidade, expressa em Euros por dia ..........esesessessserserseseesermssnscnssrssenaos ves 0,1613 € 

Tarifa variável, por mº de água consumida 

Escalão ÚniCO ...ccecceererseesreceneccnenasenacmacenemmane one nernconemeo ses snes cerescase aorta nanado e. ee. 0,5016 € 

1.5. TGR - resíduos 0,1236 €/mm? | 
  

E, para constar e produzir os devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares de estilo desta Câmara Municipal e na internet, no sítio institucional umwyw.cm- 

lagoa.pt   

Lagoa, 16 de dezembro de 2022 

O Presidente da Câmara 

  

  e 

(Luís António da Alves Encarnação) 
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Município de Lagoa - Algarve 

EDITAL N. 120/2022 

  

2022/150.10.100/2 

-O -PRESIDENTE DA -CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE), LUÍS ANTÓNIO: ALVES DA: 

ENCARNAÇÃO: -   

Faz público que, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação da Câmara Municipal de 16 do corrente mês, foi 

aprovado o Tarifário Especial de Recolha de Resíduos Urbanos, o qual entrará em vigor a 01 de janeiro de 

  2023 e que a seguir se transcreve: - 

Tarifário Especial de Recolha de Resíduos Urbanos 

  

| 1.1. Para contentores de 800 litros de capacidade 

Tarifa Especial de Recolha de RSU - Contentores de 800 litros 

Custo da Recolha Mensal = [(7,7307€ x Número de Contentores) + 25,07] x Número de 

Recolhas 

  

| 1.2. Para contentores de 1000 litros de capacidade 
  

Tarifa Especial de Recolha de RSU — Contentores de 1000 litros 

Custo da Recolha Mensal = [(9,6369€ x Número de Contentores) + 25,07] x Número de 

Recolhas 

  

1.3. Para contentores de 3000 litros de capacidade 

Tarifa Especial de Recolha de RSU — Contentores de 3000 litros 

Custo da Recolha Mensal = [(27,6399€ x Número de Contentores) + 25,07] x Número de 

Recolhas 

E, para constar e produzir os devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares de estilo desta Câmara Municipal e na internet, no sítio institucional wyww.cm- 

  
  lagoa.pt -—- iiieententccnenennencnnenennaecancnononcintinecenaecenceanencnenca=accenncnao 
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x, 

Município de Lagoa —- Algarve 

Lagoa, 16 de dezembro de 2022 

O Presidente da Câmara 

  

  E! a! 

(Luís Amótio da Alves Encarnação) 
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