
B - Piscina Solário Atlântico Valor IVA

Crianças:
1. Crianças entre os 5 e os 12 anos (menos de 5 anos - gratuita)
1.1 Entrada simples - dia inteiro 4,10 €              a)
1.2 Entrada simples - meio dia (14h00m - 19h00) 3,00 €              a)

2. Adultos:
2.1 Entrada simples - dia inteiro 5,40 €              a)
2.2 Entrada simples - meio dia (14h00m - 19h00) 4,00 €              a)
2.3 Pack família (2 adultos + 2 crianças, que possuam entre si vínculo de 

parentesco ou afinidade na linha reta [ex: pais e filhos, avós e netos, sendo 
aplicável aos parentes em linha reta do cônjuges])

15,20 €            a)

2.3.1 Nos Pack família, a partir do 5º elemento acresce individualmente 50% da 
entrada de:

2.3.1.1 Adulto 2,70 €              a)
2.3.1.2 Criança 2,05 €              a)

Obs:
Para poderem beneficiar do Pack Família os interessados deverão, no ato de 
aquisição dos ingressos, comprovar o respectivo grau de parentesco ou 
afinidade fixado como condição para o efeito.

2.4 Pack entrada e espreguiçadeira
2.4.1 Pack entrada + espreguiçadeira adulto (9h00 - 19h00) 8,20 €              a)
2.4.2 Pack entrada + espreguiçadeira criança (9h00 - 19h00) 7,10 €              a)

3. Utilização de 1 mesa e 4 cadeiras 6,50 €              a)

4. Utilização de espreguiçadeiras. 4,80 €              a)

5. Preço de grupos
5.1 Preços grupos instituições do concelho (10 pessoas ou mais)
5.1.1 Criança - com oferta de um monitor por cada 10 crianças 3,00 €              a)
5.1.2 Adulto - com oferta de um monitor por cada 10 crianças 4,50 €              a)
5.2 Preços grupos instituições fora do concelho (10 pessoas ou mais)
5.2.1 Criança - com oferta de um monitor por cada 10 crianças 3,50 €              a)
5.2.2 Adulto - com oferta de um monitor por cada 10 crianças 5,00 €              a)

6. Aluguer Salão Nobre Piscina Solário Atlântico
6.1 Entidades
6.1.1 Meio dia 250,00 €          a)
6.1.2 Um dia 400,00 €          a)
6.1.3 Cada hora adicional 75,00 €            a)
6.2 Apoio de um funcionário ao evento (por hora) 16,20 €            a)

Obs: As entidades sem fins lucrativos terão uma redução de 20% sobre os preços
praticados.

Legenda:

a) Inclui Iva à taxa normal
b) Inclui Iva à taxa reduzida
c) Isento de Iva
d) Não sujeito a IVA
e) Inclui Iva à Taxa Intermédia
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NOTA:
Artigo único - Normas subsidiárias

2 -  São ainda aplicáveis subsidiária e sucessivamente:
 a)      A Lei 73/2013, de 3 de setembro;
 b)      A Lei Geral Tributária;
 c)      O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais;
 d)      O Código do Procedimento e do Processo Tributário;
 e)      O Código de Processo nos Tribunais Administrativos;
 f)        O Código do Procedimento Administrativo.

1 - Tendo em consideração a natureza e as especificidades das matérias sobre que incidem, às
relações jurídico-tributárias objecto da presente Tabela de Preços, aplicam-se, com as devidas
adaptações, as regras relativas a benefícios fiscais, isenções e reduções, extinção da obrigação
tributária, cumprimento da obrigação, modo de pagamento, local de pagamento, pagamento em
prestações, prazos de pagamento, contagem do prazo, mora no pagamento, cobrança coerciva,
caducidade, prescrição, contra-ordenações e coimas, constantes do Regulamento Geral das Taxas
do Município de Espinho.
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