Tabela de Preços
Serviços Prestados
A partir de ide Fevereiro de 2020
LIMPEZA / LAVAGEM DE ESTRADA ESGOTAR POÇOS. CAVES. ETC
Custo de pessoal-chefe de Viatura hora
Custo de Pessoal Restante pessoal por cada elemento hora
Motobomba hora de trabalho
Bomba acoplada ao veículo hora
Relatório auto de ocorrência para Companhias de Seguros
Relatório auto de ocorrência SÓCIO
Relatório auto de ocorrência NÃO SÓCIO

15.00 € Já
10.00 € Já
30.00 € Já
45.00 € Já
123.00 € Já
0.00 € Já
36.90 € Já

TRANSPORTE DE ÁGUA
Auto Tanque de 9.000 lts (**) + valor do total dos KM (***) x 23% iva
Auto Tanque de 12.000 lts (**) + valor total dos KM (***),(23% iva
Auto Tanque de 20.000 Its (**) + valor total dos 1CM (**9% 23% iva

60.00 €
77.00 €
100.00 €

ABERTURA DE PORTAS
Até ao 32 andar + valor do total dos KM (
)
Acima do 39 andar + valor do total dos KM (
)

100.00 € Já com IVA
150.00 € Já com IVA

-

-

-

-

-

IPOR QUILÓMETRO PERCORRIDO FORA DA VILA

com
com
com
com
com
com
com

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

3.00 €~

Além de 1 hora, utilizar custo do Pessoal
Os utentes que solicitem transporte de água, deverão dirigir-se à Câmara Municipal
adquirir a quantidade de água que necessitam (volume dos veículos tanque ou múltiplos destes)
e só se realizam os transportes com cópia do recibo do pagamento da água na Câmara Municipal, o
,qual deverá ficar junto com o documento de Transporte.
N~o se cobra valor dos quilonietros dentro da Vila do Sobral
Os associados com a quotização regularizada têm um desconto de 20% em todos os serviços
prestados de acordo com a tabela em vigor.
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