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3 — Outras tarifas:
Euros

Obs.
Euros

80 mm ........................................................
100 mm ......................................................
> 100 mm ..................................................

86,44
133,49
198,68

Desobstrução de ramal de ligação de saneamento .....................................................
Análise a efluente industrial rejeitado na
rede municipal de saneamento ...............

3 — Outras tarifas:

65,00
90,00

41,50

(*) Caudal de efluente descarregado na rede será determinado através de dispositivo de medição de caudais instalado na saída do efluente industrial, ou calculado com base em valor estimado, tecnicamente
justificado e aceite por Águas de Gaia, E. M., enquanto aquele dispositivo de medição de caudal não for instalado.

30,00
30,00

11 de Novembro de 2006. — Pelo Conselho de Administração,
(Assinaturas ilegíveis.)
3000221757

Euros

Fornecimento e instalação de contadores
de água ....................................................
Restabelecimento de ligação por corte de
fornecimento ..........................................
Aferição de contador .................................

Obs.

Obs.

Tarifário mensal de saneamento para 2007

RECTIFICAÇÕES

3

1 — Tarifa de utilização — preço do metro cúbico (m ):
1.1 — Tarifa de utilização calculada em função do consumo facturado (em metros cúbicos) de água:

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE
Rectificação

Euros

Obs.

Nos termos do aviso publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 226, de 23 de Novembro de 2006 (parte especial), relativamente
ao ponto 6, onde se lê «Referências A a I» deve ler-se «Referências
A a J» e onde se lê «Referência J» deve ler-se «Referência L».

Consumo doméstico:
Consumo facturado:
De 1 a 5 m3 .......................................
Superior a 5 m3 ..................................

0,15
0,30

28 de Novembro de 2006. — O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Paulo Alves Machado.
1000308674

Consumo familiar:
Consumo facturado:
De 1 a 7 m3 .......................................
Superior a 7 m3 ..................................

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
0,15
0,30

Família com
5 ou mais
pessoas.

Comércio e indústria:
De 1 a 750 m3 .......................................
Superior a 750 m3 .................................

0,30
0,35

Serviços públicos ........................................
Município de Gaia e juntas de freguesia .....
Beneficência, assistência, cultura e desporto

0,56
0,15
0,15

Euros

Obs.

0,30

2 — Tarifa de disponibilidade:
Euros

Tarifa de disponibilidade ............................
Clientes de saneamento não ligados à rede
pública de distribuição de água ................

3,81
11,00

Para os devidos efeitos se torna público que, por ter saído com
incorrecção o aviso n.º 88, referente a nomeações definitivas publicado no Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 205, de 24
de Outubro de 2006, rectifica-se o seguinte: onde se lê «Natália Maria Sequeira Martins» deve ler-se «Natália Maria Sequeira Martins,
auxiliar de serviços gerais em 15 de Setembro de 2006».
22 de Novembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel Fernandes da Silva Soares.
1000308627

1.2 — Tarifa de utilização calculada em função de efluente rejeitado (*):

Indústria com descarga de efluentes industriais na rede municipal de saneamento (*)

Rectificação

Obs.

Rectificação
Para os devidos efeitos se torna público que, por ter saído com
incorrecção o aviso n.º 83/DRH/2006, referente a nomeações definitivas, publicado no Diário da República, 2.ª série, parte especial,
n.º 216, de 9 de Novembro de 2006, rectifica-se o seguinte: onde se
lê «Bruno Manuel Luís Sequeira, cantoneiro de limpeza, 15 de Setembro de 2005» deve ler-se «Bruno Manuel Luís Sequeira, cantoneiro de
limpeza, em 15 de Setembro de 2006», onde se lê «Judite Nascimento Lima Santos, cantoneiro de limpeza, 15 de Setembro de 2005»
deve ler-se «Judite Nascimento dos Santos Lima, cantoneiro de limpeza, em 15 de Setembro de 2006» e onde se lê «Margarida Rosa
Belchior Guerreiro Mourinho, cantoneiro de limpeza, 15 de Setembro de 2005» deve ler-se «Margarida Rosa Belchior Guerreiro
Mourinho, auxiliar de serviços gerais, em 15 de Setembro de 2006».
22 de Novembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel Fernandes da Silva Soares.
1000308625

