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Entrada em vigor: 01 de janeiro de 2021

Atualização:
A Câmara Municipal informa que a empresa TEJOAMBIENTE assumiu a partir de 1 de junho de
2020, a gestão global das atividades delegadas pelos seus municípios acionistas, onde se inclui
Ferreira do Zêzere, com a integração dos serviços públicos de abastecimento de água, recolha e
tratamento de água residual doméstica, e a recolha de RSU’s indiferenciados, tendo o Cap. II
(Serviço de abastecimento de água), o Cap. III (Serviço de conservação dos sistemas de águas
residuais e tratamento e recolha de águas residuais), e o Cap. IV (Serviço de recolha, depósito e
tratamento de resíduos sólidos), da tabela de preços de 2020, sido revogados.
Derivado a esta revogação o Cap. V (Biblioteca) da Tabela de Preços de 2020, passará para o Cap.
II, na nova Tabela de Preços 2021, bem como se acrescenta o Cap. III (Serviço de recolha de
resíduos de demolição e construção), cujo serviço já estava contemplado no anterior Cap. IV
(Serviço de recolha, depósito e tratamento de resíduos sólidos) no artigo 20°A.
Alterações efetuadas:
Edital nº 8/2021 – Retificação da Tabela de Preços atualizada 2021
Edital n.º 24/2021 – Alteração à Tabela de Preços do Município
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Designação

Valor (€)

CAPÍTULO I
Prestação de serviços diversos
1 - Fotocópias avulsas, não autenticadas, por cada face:
1.1 - Tratando-se de apenas uma unidade:
a) Por A4 ………………………………………………………………………………………………………….

0,67 €

b) Por A3 ………………………………………………………………………………………………………….

1,33 €

c) Por metro quadrado ou fração superior a A3 ……………………………………………….

6,42 €

1.2 - Acresce por cada unidade, para além de uma:
a) Por A4 …………………………………………………………………………………………………………..

0,18 €

b) Por A3 ………………………………………………………………………………………………………….

0,32 €

c) Por metro quadrado ou fração superior a A3 ……………………………………………….

4,80 €

2 - Coleções de cópias de processos relativos a empreitadas, fornecimentos ou
outros:
a) Por cada coleção …………………………………………………………………………………………..

6,42 €

b) Acresce por cada:
Folha A4 ……………………………………………………………………………………………………….

0,18 €

Folha A3 ……………………………………………………………………………………………………….

0,32 €

Metro quadrado ………………………………………………………………………………………….

4,80 €

3 - Fornecimento de cartografia em base informática à escala 1/1.000, 1/10.000 ou
outra
a) Formato A4 ………………………………………………………………………………………………….

3,20 €

b) Formato A3 ………………………………………………………………………………………………….

4,80 €

c) Metro quadrado ou fração superior a A3 …………………………………………………….

12,82 €

d) Em suporte informático ……………………………………………………………………………….

25,65 €
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4 - Fotocópia simples de peças escritas, por página …………………………………………………

0,63 €

4.1 Fotocópia autenticada de peças escritas, por página ………………………………….

0,97 €

5 - Cópia simples de peças desenhadas, por formato A4 ………………………………………..

0,63 €

5.1 Cópia simples de peças desenhadas, por página, noutros formatos ……………

2,57 €

6 - Cópia autenticada de peças desenhadas, por página, formato A4 ………………………

0,97 €

6.1 Cópia autenticada de peças desenhadas, por página, noutros formatos …….

2,88 €

7 - Plantas topográficas de localização, em qualquer escala, por página, formato A4

1,28 €

7.1 Plantas topográficas de localização, em qualquer escala, por página,
noutros formatos ……………………………………………………………………………………….

2,57 €

7.2 Plantas topográficas de localização, em qualquer escala, formato A4, em
suporte informático, por folha …………………………………………………………………..

2,57 €

7.3 Plantas topográficas de localização, em qualquer escala, noutros formatos,
em suporte informático, por folha ……………………………………………………………..

3,85 €

CAPÍTULO II
Biblioteca
1 - ……………………………………………………………………………………………………………………………

Revogado

2 - ……………………………………………………………………………………………………………………..…….

Revogado

3 - Fotocópias/Impressões:
A4 preto ………………………………………………………………………………………………………….

0,05 €

A4 cores ………………………………………………………………………………………………………….

0,25 €

A3 preto ………………………………………………………………………………………………………….

0,10 €

A3 cores ………………………………………………………………………………………………………….

0,50 €

Acetato …………………………………………………………………………………………………………..

Revogado

4 – Impressões ………………………………………………………………………………………………………..

Revogado

CAPÍTULO III
Serviço de recolha de resíduos de demolição e construção
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A – Sem conter amianto
1 – Até 1 m³ ……………………………………………………………………………………………………………..

55,00€

2 – Mais de 1 m³ e até 2 m³ ………………………………………………………………………………………

70,00€

3 – Mais de 2 m³ e até 3 m³ ……………………………………………………………………………………..

85,00€

4 – Mais de 3 m³ e até 4 m³ ………………………………………………………………………………………

100,00€

5 – Mais de 4 m³, por cada m³ ………………………………………………………………………………….

20,00€

B – Chapas contento amianto
1 – Por cada metro quadrado de chapa ……………………………………………………………………

10,00€

NOTA: A gestão dos resíduos será efetuada quando for atingida a área acumulada,
em pedidos, de 100m² de chapas contendo amianto
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