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PEDIDO DE LIMPEZA DE FOSSAS 
/COLETORES PARTICULARES 

 
 
 

Número  Data  

 
 

Requerente  

Código do 
Consumidor 

 
LI 

 
Telefone 

 

Email: 

NIF: 

 

 

Local de execução do serviço: 

Rua  

Localidade Freguesia 

Capacidade da fossa  
   M3 

Acessível com camião?  

Observações  

 
 

 
  , de de _ 

 
 

O Requerente, 
 

 
 
 
 

Intervenção Operacional: Data e assinatura 
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PEDIDO DE LIMPEZA DE FOSSA 

/COLETORES PARTICULARES 
 

Esclarecimento Sobre Limpeza de Fossas, Transporte e Tratamento de Lamas e Águas Residuais 

As medidas que entraram em funcionamento em todos os Municípios sobre limpeza de fossas, transporte e 

tratamento de águas residuais resultam do enquadramento legal vigente e das recomendações da Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) no sentido das entidades gestoras garantirem a 

segurança dos procedimentos e a proteção ambiental e sanitária das populações e dos recursos naturais 

conforme define o Decreto-Lei 194/2009. 

Como e onde pedir: 

A. Presencialmente: 

Num dos nossos balcões de atendimento presente nos três Municípios, no horário 9H-13H e das 14H-16H. 

B. Por email: 

Através do link: https://abmg.pt/novo/wp-content/uploads/2020/06/Pedido-de-Limpeza-de-Fossa.pdf ou 

entre em https://www.abmg.pt/; clique no separador "Formulários"; selecione o formulário "Pedido de 

limpeza de fossa"; deverá descarregar, preencher e assinar, e remeter o mesmo para o email: 

geral@abmg.pt. 

Quanto Custa*: 

De acordo com o artigo 75º do Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água e do Serviço de 

Saneamento de Águas Residuais, tabela de serviços auxiliares, os preços praticados, são os seguintes: 

Valores na Recolha Transporte e destino final de lamas de 

fossas séticas: 

Tarifa Fixa: 21,25 € + IVA 23% 

Tarifa Variável (cada m3): 4,62 € + IVA 23% 

Valores a cobrar na Limpeza de coletores particulares – Estrutura tarifária (Art. 71º nº 6 k) 

Até 1 hora: 98,20 € + IVA 23% 

Por cada hora além da 1ª hora: 24,56 € + IVA 23% 

*Preços em vigor em 2023 

 
 

O valor correspondente ao serviço será faturado após a execução do mesmo, e, no caso de ser cliente ABMG, 

o serviço será incluído na fatura da água. No caso de não ser cliente ABMG, deverá indicar o NIF, aquando à 

requisição. 
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