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 Sujeito a orçamento 
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Serviço móvel de saneamento e tratamento de águas residuais – tarifa fixa                     17,6252 € 

Limpeza de fossas particulares em zonas com rede pública – por cada 5m
3
 de 

descarga:

1.Habitação (após as 12 por ano)                     60,9041 € 

2.Comércio, indústria e agrícola (após as 12 por ano)                   111,9050 € 

Limpeza de fossas particulares em locais sem contrato de abastecimento de água:

1.Habitação                     60,9041 € 

2.Comércio, indústria e agrícola                   111,9050 € 

                  108,2057 € 

                    72,5331 € 

                    33,1635 € 

1.Mínimo a pagar                   178,9364 € 

2.Valor superior ao mínimo:

a)Trabalhos de reparação  Custo + 25% 

Ramais de saneamento

Limpeza de fossas e desobstrução da rede

Construção, para o mesmo prédio, de ramais adicionais aos definidos pelos SMAS

Desobstrução da rede de drenagem de águas residuais de particulares – por cada 5 

m
3
 de descarga

Desobstrução da rede de drenagem de águas residuais de autarquias limítrofes – por 

cada 5 m
3
 de descarga

Descarga de águas residuais de limpeza de fossas efetuadas por particulares - por 

cada 5m
3
 de descarga:

Reparação da rede pública de águas residuais devido a roturas provocadas por terceiros:

Extensões superiores a 20 metros e execução de ramais cuja responsabilidade não seja dos 

SMAS

Acompanhamento e vistoria de ramal executado por particulares

Prolongamento de rede

Alteração de ramais de ligação por alteração das condições de prestação do serviço (a pedido do 

utilizador)

Habitação – até 4 fogos

Habitação – mais de 4 fogos, cada

Comércio e indústria – por vistoria

Loteamentos – por vistoria

2023

Vistorias e ensaios a canalizações de esgotos (a pedido do utilizador)
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Obras coercivas de reparação da rede de drenagem de águas residuais de 

particulares
Custo +25% 

Preço                   151,6899 € 

Preço                       0,0195 € 

Análises químicas de águas residuais

Taxa de Recursos Hídricos de Saneamento e Tratamento de Águas Residuais

Serviços diversos
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