Recolha de Águas Residuais
REGIME DE PREÇOS
1. Com vista à satisfação dos encargos relativos à drenagem de águas residuais e para pagamento
dos serviços prestados pela entidade gestora, são devidos os preços seguidamente apresentados,
2. O valor dos preços a cobrar pela entidade gestora, será fixado anualmente por deliberação da
Câmara Municipal, sob proposta do Vereador responsável pelo respectivo serviço, tendo por base a
taxa de inflação.
3. A deliberação a que se refere o número anterior, deverá ser tomada sempre e em princípio, no
mesmo período do ano, e dar-se-lhe-á publicidade através de Edital, não podendo entrar em vigor
antes de decorridos quinze dias a contar da sua publicação, nos termos legais.
4. Compete à Câmara Municipal, definir os valores dos preços médios a pagar pelos diferentes
utilizadores dos sistemas públicos de drenagem de águas residuais.
5. Tanto na fixação dos preços médios, como na definição do regime de preços, deverá atender-se
aos princípios do equilíbrio económico e financeiro do serviço, com um nível de atendimento
adequado.
6. A recolha e o tratamento das águas residuais são cobrados pelo preço total resultante da soma de
duas parcelas:
Preço total de recolha e tratamento das águas residuais = preço de conservação + preço de
utilização
 O preço de conservação - respeita aos encargos com a manutenção dos sistemas de drenagem
pública de águas residuais e incide sobre a valia da disponibilidade daqueles sistemas, devidamente
conservados, relativamente aos prédios ou fracções autónomas, quando for caso disso, que a eles
devam estar ligados.
 O preço de utilização - respeita aos encargos relativos à condução, tratamento e destino final
das águas residuais produzidas e incide sobre a valia dos serviços, nessa medida, prestados aos
utilizadores que gozem de ligação dos respectivos sistemas prediais à rede pública de drenagem ou
que, em qualquer caso, subscrevam contrato com a entidade gestora.

Tabela de Preços do Sistema de Drenagem de Águas Residuais
Domésticas e Industriais
a) Preços devidos à instalação do ramal de drenagem de águas residuais domésticas,
industriais e/ou pluviais
QUADRO I
Preços de Ligação
Descrição

Preço (€)

1 - Preço de ligação

25,00

2 - Preço de transporte, colocação e retirada de materiais e

75,00

ferramentas
3 - Preço de abertura e tapamento de vala (€/metro linear)

15,00

4 - Preço de colocação de tubo (€/metro linear)
4.1 - Diâmetro de 125 m/m

10,00

4.2 - Diâmetro de 140 m/m

12,50

4.3 - Diâmetro de 160 m/m

15,00

4.4 - Diâmetro de 200 m/m

17,50

4.5 - Diâmetro de 315 m/m

20,00

5 - Preço de levantamento e reposição de pavimento (€/metro linear)

15,00

b) Preços devidos à disponibilidade e manutenção do sistema de drenagem pública de
águas residuais
QUADRO II
Preços de Conservação
Tipo de Consumo
Doméstico

Valor mensal
Preço (€)
1,212

Comércio, Indústria, Serviços
Administração Central, Entidades Públicas, Escolas e

2,425

Obras
Administração Local, Associações Culturais,
Desportivas ou Recreativas, Instituições de
Solidariedade Social, Instituições Religiosas

0,606

c) Preços devidos ao serviço de drenagem e tratamento de águas residuais

QUADRO III
Preços de Utilização
Valor mensal
Tipo de Consumo

Preço Único (€/m3 de
água consumida)

Doméstico

0,06

Comércio, Indústria, Serviços
Administração Central, Entidades Públicas,

0,06

Escolas
Administração Local, Associações Culturais,
Desportivas ou Recreativas, Instituições de
Solidariedade Social, Instituições Religiosas

Factores em Consideração:

Preço de Utilização = Fact. Estimada p/ 2007 + Encargos das n/ Etar’s
Número de utentes no Município

Preço único × (70% do consumo de água)

0,06

