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Regulamento do Serviço de Esgotos para o Concelho de Setúbal1    

CAPÍTULO I  

OBRIGATORIEDADE DA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DE ESGOTO   

ARTIGO 1.º  

1. A construção da rede geral de esgotos deste concelho é da competência da Câmara 

municipal, por si ou pelos seus Serviços Municipalizados, havendo-os.  

2. As redes de esgoto já construídas que sirvam as zonas ou bairros particulares deverão 

ser integradas na rede geral, depois de remodeladas nos termos da portaria n.º11 338, 

de 8 de Maio de 1946, se na altura da integração não estiverem nessas condições.   

ARTIGO 2.º  

A Câmara Municipal, ou Serviços Municipalizados, obriga-se a:  

a) Promover a condução dos efluentes de esgoto comunitário (industrial e 

doméstico) nas ruas, zonas ou locais onde existam canalizações da sua rede geral; 

                                                          

 

1 Aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 13/03/79, sancionada pela Assembleia Municipal, em 
20/04/79. 
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b) Remodelar ou ampliar a rede e a manter em bom funcionamento todos os órgãos 

do sistema; 

c) Manter eficientemente toda a rede de esgotos.;   

ARTIGO 3.º  

1. Os sistemas estão em serviço ininterruptamente de dia e de noite, salvo casos fortuitos 

e de força maior, como avarias, acidentes ou remodelações em qualquer órgão do 

sistema, obstrução, falta de corrente, etc..  

2. Os usuários da rede não terão direito a receber qualquer indemnização pelos prejuízos 

ou transtornos que lhes resultem de deficiência ou interrupções na condução dos 

afluentes por motivo de força maior ou fortuito e ainda por descuidos e defeitos ou 

avarias nas instalações particulares.    

CAPÍTULO II  

OBRIGATORIEDADE DE LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE SANEAMENTO   

ARTIGO 4.º  

1. Nos aglomerados populacionais servidos por redes gerais de esgotos, é obrigatório 

estabelecer, em todos os prédios construídos ou a construir, quer marginando vias 

públicas, quer afastados delas, pela forma estabelecida na Portaria n.º11 338, de 8 de 

Maio de 1946, e nos regulamentos de salubridade e higiene em vigor, as canalizações 

e dispositivos interiores necessários à recolha, isolamento e completa evacuação das 

águas residuais e pluviais, e, ainda, ligar essas instalações às respectivas redes 

públicas de esgotos, através de ramais independentes. 
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2. O estabelecimento e conservação daquelas instalações serão realizadas pelos 

proprietários ou usufrutuários dos prédios, a cargo de quem ficarão as respectivas 

despesas.  

3. Logo que a ligação à rede geral entre em funcionamento, os proprietários ou 

usufrutuários dos prédios onde existem sumidouros, depósitos ou fossas de despejo de 

matérias fecais ou de águas residuais, são obrigados a entulhá-las dentro de trinta dias, 

depois de esvaziados e desinfectados, sendo enterradas as matérias retiradas.  

4. De futuro, é proibido construir fossas ou sumidouros em toda a área urbanizada 

abrangida pela rede geral de esgotos.  

5. Os prédios abandonados, ou em vias de expropriação, ficam isentos da obrigação 

prevista no número 1 deste artigo.  

6. Os estabelecimentos cujos efluentes estejam abrangidos pelo descrito no n.º18 da 

Portaria 1133 P de 8.5.946 serão obrigatoriamente ligados à rede após terem satisfeito 

os condicionamentos da licença referida naquele artigo.   

ARTIGO 5.º  

1. O equipamento sanitário a que se refere o número 1 do artigo anterior compreende:  

a) Instalações interiores do prédio, abrangendo aparelhos sanitários (bacias de 

retrete, urinóis, etc.), seus ramais de descarga, tubo ou tubos de queda e 

ventilação, e canalização até à via pública, para condução das águas residuais e 

pluviais; 

b) Instalações exteriores do prédio, compreendidas entre o seu limite e os 

colectores públicos de esgotos, abrangendo as câmaras de visita e de inspecção 
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necessárias e os respectivos ramais de ligação das águas residuais e das águas 

pluviais aos correspondentes colectores.  

2. As instalações obrigatórias a que se refere a alínea a) do número anterior deverão ter 

em conta a legislação própria em vigor.   

ARTIGO 6.º  

1. Os encargos resultantes da execução das obras a que se refere o artigo 5.º serão 

inteiramente suportados pelos proprietários ou usufrutuários dos prédios.  

2. A execução das obras será feita da forma seguinte:  

a) As instalações interiores, pelos proprietários ou usufrutuários dos prédios; 

b) Os ramais de ligação às redes gerais da via pública, pela Câmara Municipal, ou 

Serviços Municipalizados, que cobrará antecipadamente, dos proprietários ou 

usufrutuários, a importância correspondente ao orçamento previamente elaborado.  

3. A reparação e conservação correntes dos ramais de ligação compete â Câmara 

Municipal, ou Serviços Municipalizados, ficando, porém, os proprietários ou 

usufrutuários com a obrigação de substituir à sua custa os ramais existentes à data da 

entrada em vigor deste regulamento, sempre que não satisfaçam as necessárias 

condições técnicas de bom funcionamento. A reparação provocada por má utilização 

dos ramais será executada pelos Serviços por conta dos utentes.   

ARTIGO 7.º  

1. É fixado o prazo máximo de seis meses, a contar da data da entrada em vigor deste 

regulamento, para a execução das instalações interiores a que alude a alínea a) do 

n.º2 do artigo 6.º e para a sua ligação à rede geral de esgotos. Este prazo só poderá 
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ser alterado por deliberação da entidade responsável pelo serviço de saneamento, a 

requerimento do interessado, por motivo de força maior ou outro devidamente 

justificado.  

2. A Câmara Municipal, fará saber, através da imprensa e de editais a fixar nos lugares 

do estilo, os prazos dentro dos quais deverá ser dado cumprimento ao disposto no 

número anterior, relativamente a cada localidade do concelho.  

3. Quando os trabalhos a que se refere o número 1 deste artigo não forem executados 

pelos proprietários ou usufrutuários dentro dos prazos estabelecidos, poderá a 

Câmara Municipal, ou Serviços Municipalizados, após notificação escrita, executá-

los directamente, ou por tarefeiros idóneos, por conta dos proprietários ou 

usufrutuários.  

4. Do início e do termo dos trabalhos, feitos pela Câmara Municipal, ou Serviços 

Municipalizados, nos termos do número anterior, serão os proprietários ou 

usufrutuários dos prédios avisados por carta registada com aviso de recepção.  

5. A cobrança da respectiva despesa, acrescida de 10% para administração, 10% para 

encargos sociais e do custo do projecto, será efectuada dentro de 15 dias a contar da 

notificação da conclusão dos trabalhos e da apresentação da respectiva conta. Na 

falta de pagamento, a dívida passará a vencer juros de mora e será debitada ao 

tesoureiro para efeito de procedimento executivo.   

ARTIGO 8.º  

1. Concluído, pela Câmara Municipal, ou Serviços Municipalizados, o ramal de ligação 

dum prédio, será enviada ao seu proprietário ou usufrutuário nota de despesa realizada 

e notificado de que terá de proceder ao seu pagamento, caso haja alteração ao 

orçamento, através da secretaria dos mesmos Serviços, no prazo de 15 dias a contar da 
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data da notificação, findo o qual começarão a correr juros de mora e a dívida será 

debitada ao tesoureiro para efeitos de procedimento executivo.  

2. Se o colector da rede pública não seguir o eixo da rua, dando por esse facto origem a 

ramais de ligação de comprimento diferentes, cobrar-se-á de cada proprietário ou 

usufrutuário o custo médio do ramal determinado em cada arruamento, seguindo-se 

em tudo o mais o disposto no número anterior.   

ARTIGO 9.º  

1. Em casos de comprovada debilidade económica dos proprietários ou usufrutuários dos 

prédios, poderá ser autorizado, se nesse sentido for requerido dentro do prazo de oito 

dias a contar da notificação da conclusão dos trabalhos, que o pagamento do seu custo 

seja efectuado até doze prestações anuais iguais, a vencer no dia 31 de Janeiro de cada 

ano, acrescida do juro anual de quinze por cento devendo para o efeito, ser 

apresentado termo de fiança prestado por pessoa ou entidade de reconhecida 

idoneidade.  

2. Se o pagamento de alguma das prestações em que foi dividida a dívida não for 

efectuado até à data do vencimento, considerar-se-ão vencidas as prestações ainda não 

pagas, que passarão a vencer juros de mora e serão debitadas ao tesoureiro para efeitos 

de procedimento executivo.     

CAPÍTULO III  

TRAÇADO E INSPECÇÃO DAS CANALIZAÇÕES PRIVADAS DOS PRÉDIOS   
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ARTIGO 10.º  

1. Os proprietários ou usufrutuários dos prédios, antes de procederem às instalações 

sanitárias a que se refere a alínea a) do n.º1 do artigo 5.º deverão submeter à aprovação 

da Câmara Municipal, por meio de requerimento, o projecto em triplicado, do traçado 

das canalizações privativas e da localização das instalações sanitárias; o original do 

projecto, devidamente selado, e os restantes exemplares, deverão ser acompanhados de 

planta de localização a fornecer pela entidade.  

2. O projecto compreenderá as seguintes peças escritas e desenhadas:  

a) Memória descritiva, donde conste a indicação dos aparelhos sanitários a 

instalar, o seu sistema, a natureza de todos os materiais e acessórios tipos de 

juntas e as condições de assentamento das canalizações e seus calibres; 

b) Plantas e cortes à escala de 1:100, necessárias à representação do trajecto, tanto 

exterior como interior, das canalizações, respectivos calibres e aparelhos 

sanitários.  

3. Apreciado o projecto nos Serviços Técnicos da Câmara Municipal, ou Serviços 

Municipalizados, será depois de aprovado, enviado um exemplar completo ao 

proprietário ou usufrutuário; na falta de aprovação, proceder-se-á à notificação por 

escrito, das alterações julgadas necessárias, a fim de serem consideradas no projecto 

ou de ser apresentado novo estudo.  

4. O exemplar do projecto aprovado e devolvido ao proprietário ou usufrutuário do 

prédio deverá estar no local da obra, durante a construção, à disposição dos agentes da 

fiscalização.  

5. Não é permitida qualquer modificação das instalações interiores dum prédio que 

tenham sido anteriormente aprovadas, sem prévia autorização.  
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6. Tratando-se de obras de construção de novos prédios, de reconstrução, ampliação ou 

modificação dos existentes que obriguem a elaboração de projectos e à sua aprovação 

pela Câmara Municipal, sempre que os prédios se situem em zonas abrangidas por este 

regulamento e quando, no caso de obras de ampliação ou modificação, se altere o 

traçado das canalizações privativas ou a localização das instalações sanitárias, 

observar-se-á o disposto no Decreto-Lei n.º166/70, de 15 de Abril de 1970, e neste 

regulamento que não for contrariado por aquele diploma, devendo os respectivos 

projectos ser instruídos com as peças escritas e desenhadas referidas nas alíneas a) e b) 

do n.º2 do artigo anterior.   

Artigo 11.º  

1. A elaboração do traçado poderá ser feita pelos técnicos inscritos na Câmara 

Municipal, ou por esta ou pelos Serviços Municipalizados, por força do n.º3 do artigo 

7.º deste regulamento.  

2. Nos prédios já existentes á data da construção da rede de esgotos, poderá a Câmara 

Municipal, ou Serviços Municipalizados, consentir no aproveitamento total ou parcial 

das instalações sanitárias interiores porventura já existentes se, após vistoria requerida 

pelos seus proprietários ou usufrutuários, for verificado que eles se encontrem 

construídas em conformidade com as disposições da Portaria n.º11 338, de 8 de Maio 

de 1946.   

Artigo 12.º  

A execução das instalações interiores de esgotos e instalações sanitárias fica sempre sujeita à 

fiscalização da Câmara Municipal, ou Serviços Municipalizados, a qual verificará se a obra se 

executa de acordo com o traçado previamente aprovado.   
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Artigo 13.º  

1. O Técnico responsável pela execução da obra deverá comunicar, por escrito, o seu 

início e conclusão à Câmara Municipal, ou Serviços Municipalizados, para efeitos de 

fiscalização, vistoria e ensaio.  

2. A comunicação do início deverá ser feita com a antecedência mínima de três dias 

úteis.  

3. A Câmara Municipal, ou Serviço Municipalizados, efectuará a vistoria e o ensaio das 

canalizações no prazo de três dias úteis após a recepção da comunicação do final da 

obra, na presença do técnico responsável pela execução da mesma.  

4. Depois de efectuados a vistoria e o ensaio a que se refere o número anterior, Câmara 

Municipal, ou Serviços Municipalizados, certificará a aprovação da obra, desde que 

tenha sido executada nos termos do projecto aprovado e satisfeito as condições de 

ensaio.  

5. O ensaio a que se refere este artigo destina-se a verificar a perfeição de trabalho de 

assentamento e a total estanquidade do sistema.   

Artigo 14.º  

1. Nenhuma canalização de esgoto poderá ser coberta sem que tenha sido previamente 

inspeccionada, ensaiada e aprovada nos termos deste regulamento.  

2. No caso de qualquer sistema de canalização interior ter sido coberto, no todo ou em 

parte, antes de inspeccionado, ensaiado e aprovado, o técnico responsável pela obra 

será intimado a fazer descobrir as canalizações, após o que deverá ser feita por esta 

nova comunicação para efeito de vistoria e ensaio.  
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3. Nenhuma canalização interior poderá ser ligada à rede pública sem que satisfaça as 

condições preceituadas neste regulamento.  

4. A licença de utilização de novos prédios só poderá ser concedida pela Câmara 

Municipal depois de estar garantido o escoamento dos esgotos.   

Artigo 15.º  

A aprovação das canalizações interiores não envolve qualquer responsabilidade para a 

Câmara Municipal, ou Serviços Municipalizados, por danos motivados por roturas nas 

referidas canalizações ou por mau funcionamento dos sistemas.   

Artigo 16.º  

Pela inspecção e ensaio das canalizações é devida a taxa de €1,75 / 350$00 por fogo, quando 

se trate de habitação, de €4,99 / 1000$00 no caso de complexos industriais e de €2,49 / 

500$00 quando se trate de estabelecimentos comerciais e outras instalações.   

Art.º 17.º  

Para execução das de saneamento, sua inspecção e fiscalização poderão os agentes da Câmara 

Municipal, ou Serviços Municipalizados, ou das empresas adjudicatárias das obras, entrar 

durante o dia, livremente, mediante prévio aviso, se for caso disso, nos prédios em 

construção, a beneficiar ou beneficiados, requisitando, se necessário, o auxílio da força 

pública ou das autoridades.     
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CAPÍTULO IV  

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE COLECTORES   

Artigo 18.º  

Para fazer face aos encargos da instalação e conservação da rede de saneamento, a Câmara 

Municipal, ou Serviços Municipalizados, cobrará uma taxa de ligação por cada prédio ligado 

à rede de saneamento e uma taxa de utilização.   

Artigo 19.º  

1. A taxa de ligação será de 10 por cento do rendimento colectável do prédio e paga por 

uma só vez ao estabelecer-se a ligação da rede interior ao ramal ou em prestações 

anuais iguais, se nesse sentido for requerido, até ao máximo de doze, a vencer no dia 

31 de Janeiro de cada ano, acrescidas do juro igual à taxa do Banco de Portugal.  

2. Se o pagamento de alguma das prestações em que foi dividida a dívida não for 

efectuado até à data do vencimento, considerar-se-ão vencidas as prestações ainda não 

pagas, que passarão a vencer juros de mora e serão debitadas ao tesoureiro para efeito 

de procedimento executivo.  

3. A obrigação do pagamento da taxa de ligação caberá aos proprietários ou 

usufrutuários dos prédios à data da sua ligação à rede ou aos requerentes da licença de 

construção.  

4. Nenhum proprietário, usufrutuário ou requerente da licença de construção de prédio 

está isento da taxa de ligação.   
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Artigo 20.º  

A taxa de utilização será de €0,01 / 1$50 por m/3 de água consumida e paga juntamente com 

o recibo de consumo de água.    

CAPÍTULO V  

REDE INTERIOR DE CODUÇÃO DE ESGOTO  

SUAS CARACTERÍSTICAS GERAIS, EXECUÇÃO, ENSAIO E FISCALIZAÇÃO   

Artigo 21.º  

Designa-se por rede interior de condução de esgoto de um prédio o conjunto de canalizações e 

peças acessórias destinadas a recolher os esgotos domésticos e pluviais e a conduzi-los, 

através dos ramais privativos, às redes gerais de esgoto.   

Artigo 22.º  

Todas as canalizações de esgoto, peças acessórias e dispositivos de utilização aplicada em 

sistemas de esgotos deverão ser isentos de defeitos e obedecer ao determinado nas respectivas 

especificações regulamentares.   

Artigo 23.º  

É proibido o emprego de tubos em T, cruzetas e forquilhas duplas nas canalizações de esgoto.  
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Artigo 24.º  

1. Todas as juntas de ligação das canalizações dos sistemas de esgoto deverão ser 

executadas de forma que se conservem permanentemente estanques aos líquidos e aos 

gases e de maneira que os tubos fiquem devidamente centrados.  

2. Nos troços das canalizações de esgoto que, temporária ou permanentemente, 

trabalhem sob pressão ou estejam sujeitas a vibrações, deverão ser usados tubos e 

juntas especiais, adequadas à natureza do serviço a que forem destinados.  

3. Uma vez executadas as juntas, dever-se-á verificar sempre se os materiais com que 

foram fabricadas não escorreram para o interior dos tubos, fazendo-se então 

desaparecer quaisquer obstáculos que ali existam e que possam dificultar o normal 

escoamento dos esgotos.   

Artigo 25.º  

É obrigatória a construção de uma caixa de visita e inspecção no princípio de cada ramal de 

ligação.   

Artigo 26.º  

É obrigatória a colocação de válvulas de retenção, de funcionamento automático e de modelo 

aprovado pelas entidades competentes, em todos os ramais de ligação aos colectores de redes 

de esgoto situados em zonas inundáveis, onde se possa dar o retrocesso dos esgotos.    
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Artigo 27.º  

1. O traçado das canalizações será rectilíneo ou poligonal, tanto em planta como em 

perfil.  

2. Nas mudanças de declive e de direcção estabelecer-se-ão sempre caixas de visita.   

Artigo 28.º  

Sempre que, no todo ou em parte, as canalizações de esgotos de um prédio estiverem assentes 

em níveis que não permitem o seu escoamento por gravidade para o colector do arruamento, o 

respectivo esgoto terá de ser elevado por sistema aprovado pela Câmara Municipal.   

Artigo 29.º   

1. Todos os prédios deverão dispor dos tubos de queda necessários para garantir o 

escoamento das águas residuais e pluviais.  

2. O traçado dos tubos de queda será feito em linha recta ou por troços rectilíneos, 

ligados por curvas de concordância.  

3. É obrigatória a colocação de bocas de limpeza nos seguintes pontos dos tubos de 

queda:  

a) Mudanças de direcção; 

b) Cruzamento com outros tubos; 

c) Junto e abaixo de cada inserção dos ramais de descarga; 

d) Na parte inferior, junto ao solo.  



Regulamento do Serviço de Esgotos para o Concelho de Setúbal 

Câmara Municipal de Setúbal    

16

4. O calibre das bocas de limpeza será igual ao dos tubos de queda que servirem.  

5. Os tubos de queda deverão assentar-se de forma tal que possam ser facilmente 

inspeccionados, quer sejam colocados no interior, quer no exterior dos edifícios.   

Artigo 30.º  

1. Os tubos de queda das águas pluviais, cujos calibres mínimos constam da tabela a 

seguir indicada, são sempre separados dos tubos de queda destinados ao esgoto das 

águas domésticas e industriais.  

Área a drenar 

(em metros quadrados) 

Calibre mínimo 

(milímetros) 

Até 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

8,5 

8,6 

25,1 

75,1 

167,1 

335,1 

510,1  

a 

a 

a 

a 

a 

a  

25,0 

75,0 

167,0 

335,0 

510,0 

890,0 

38 

50 

75 

75 

100 

125 

150 

  

2. Quando o calibre obtido com o emprego desta tabela não pertence a uma série 

comercial, dever-se-á empregar o imediatamente superior dessa série.  

3. Para áreas superiores a 890 m2 os calibres a aplicar serão justificados através de 

cálculo hidráulico.     
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Artigo 31.º  

1. É obrigatória a interposição de sifões nos ramais de ligação dos tubos de queda 

destinados a drenar terraços.  

2. No extremo montante dos tubos de queda indicados no número anterior serão 

colocadas grelhas ou redes metálicas convexas.   

Artigo 32.º  

1. O cálculo do calibre dos tubos de queda destinados à condução das águas residuais 

será baseado no número de unidades de aparelhos sanitários que lhe forem ligados, de 

acordo com a tabela VIII do Regulamento Geral das Canalizações de Esgotos.  

2. Quando o calibre obtido com o emprego desta tabela não pertencer a uma série 

comercial, dever-se-á empregar o imediatamente superior.  

3. Sempre que haja inserção de bacias de retrete, o calibre mínimo dos tubos de queda 

será de 80 mm.  

4. A partir da última inserção dos ramais de descarga, os tubos de queda serão 

prolongados acima do telhado, sem diminuição do seu calibre.  

5. Os tubos de queda abrirão livremente na atmosfera, pelo menos 0,50 m acima do 

telhado, ou, quando a cobertura formar terraço, 2,00 m acima do seu nível.  

6. Quando, por construção, estes tubos estiverem encostados a uma chaminé, deverão 

exceder o seu capelo pelo menos 0,20 m.  
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7. Sempre que a parte superior dos tubos de queda termine a uma distância inferior a 4 

m, medida horizontalmente, de qualquer porta, janela, fresta ou tomada de ar, deverá 

elevar-se, pelo menos, 1 m acima da verga delas.    

CAPÍTULO VI  

PENALIDADES, RECLAMAÇÕES E RECURSOS   

Artigo 33.º  

Incorre nas seguintes multas:  

a) De €4,99 / 1000$00, quem não proceder ao estabelecimento das instalações a 

que se referem os artigos 4.º, n.º1, e 5.º e à sua ligação à rede geral nos prazos 

que forem fixados pela Câmara Municipal, ou Serviços Municipalizados; quem 

introduzir, nas canalizações, águas ou substancias interditas, tais como: lixos, 

sobejos de comida, cinzas, areias, roupas, animais mortos, matérias 

inflamáveis ou explosivas como gasolina, óleos, etc.; quem consentir a 

execução ou modificação das canalizações dos prédios contra ou sem traçado 

aprovado. 

b) De €7,48 / 1500$00, quem danificar qualquer aparelho ou acessório de ramal 

de ligação da rede geral de esgotos ou das instalações de tratamento, quem 

utilizar as canalizações privativas dos prédios para fins diferentes dos que 

foram previstos; quem não fizer a ligação, isolamento ou protecção dos 

aparelhos ou instalações sanitárias nos termos deste regulamento e do 

Regulamento Geral das Canalizações de Esgoto. 

c) De €4,99 / 1000$00, quem não proceder, no prazo que for fixado, à limpeza, 

desinfecção e entulhamento dos dispositivos de recepção e tratamento de 

esgotos admitidos provisoriamente e a título precário por este regulamento até 
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que o prédio possa ser servido pela rede geral de esgoto; e quem não tiver no 

local da obra ou não exibir à fiscalização o traçado das canalizações de esgoto. 

d) De €12,47 / 2500$00, quem ligar sistemas de distribuição de águas potável dos 

prédios e frigoríficos destinados a produtos alimentares com canalizações de 

esgoto ou instalações sanitárias por formas diferentes das admitidas neste 

regulamento. 

e) De €4,99 / 1000$00, quem executar directamente os ramais de ligação às redes 

gerais da via, contrariando o preceituado na alínea b) do n.º2 do artigo 6.º.   

Artigo 34.º  

As transgressões ao presente regulamento para as quais não haja penalidade especialmente 

prevista serão punidas com a multa de €4,99 / 1000$00.   

Artigo 35.º  

O pagamento da multa não isenta o transgressor da responsabilidade civil por perdas e danos 

causados nem do procedimento criminal a que der motivo.   

Artigo 36.º  

1. Além das penalidades fixadas nos artigos anteriores, o infractor ficará obrigado a 

executar os trabalhos que lhe forem indicados, dentro do prazo que for fixado.  

2. Na falta de cumprimento do disposto no número anterior, poderá a Câmara Municipal, 

ou Serviços Municipalizados, executar os necessários trabalhos e promover a cobrança 

coerciva da respectiva despesa, nos termos da segunda parte do n.º5 do artigo 7.º, se a 

mesma não for paga no prazo de quinze dias a contar da notificação.  
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Artigo 37.º  

1. Quando se verifique a existência de erros ou omissões importantes no traçado que 

influam na sua apreciação, ou se verifique a existência de tais erros ou omissões 

durante a execução da obra, será o técnico autor do projecto punido com a pena de 

suspensão de um a doze meses, não podendo durante esse período exercer as 

atribuições permitidas por este regulamento.  

2. Verificando-se ter havido má fé na elaboração do traçado essa suspensão será de dois 

anos, tornando-se definitiva no caso de reincidência.   

Artigo 38.º  

1. Qualquer interessado poderá reclamar, por escrito, de todos os actos ou omissões da 

Câmara Municipal, ou Serviços Municipalizados, quando os considere contrários ao 

disposto neste regulamento.  

2. As reclamações, que deverão ser feitas em duplicado, para que num dos exemplares se 

lance a nota de recebimento, devem ser apresentadas no prazo de dez dias, a contar do 

facto ou omissão reclamados, e em igual prazo resolvidas pelo responsável pelos 

serviços Camarários, ou Director Delegado dos Serviços Municipalizados, ou, na sua 

impossibilidade, por quem os substituir.  

3. Da resolução tomada, que será comunicada ao interessado por carta registada, com 

aviso de recepção, caberá recurso, por escrito, e no prazo de cinco dias, para o 

Presidente da Câmara Municipal.  

4. Estes recursos serão resolvidos, depois de ouvidos os Serviços Camarários ou 

Municipalizados, e o interessado, dentro do prazo de trinta dias, a contar da data da 
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sua entrega, comunicando-se o resultado ao interessado em carta registada, com aviso 

de recepção.  

5. Em última instância, poderá qualquer das partes recorrer no prazo de cinco dias para o 

Ministro da Habitação e Obras Públicas, que resolverá, ouvida a Direcção Geral de 

Saneamento Básico, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de entrada do 

recurso naquela Direcção-Geral.  

6. A reclamação não tem efeito suspensivo sobre o motivo ou facto que o originou.    

CAPÍTULO VII  

DISPOSIÇÕES DIVERSAS   

Artigo 39.º  

As normas fixadas no presente regulamento vigoram na parte aplicável, para quaisquer 

canalizações de esgoto, mesmo que sejam independentes das redes de serviço público.   

Artigo 40.º  

1. De acordo com os artigos 1.º e 2.º e seu § único do Decreto-Lei n.º34 021, de 11 de 

Outubro de 1944, os proprietários, arrendatários ou a qualquer título possuidores dos 

terrenos em que hajam de realizar-se trabalhos de saneamento, ou dos terrenos que a 

esses dêem acesso, são obrigados a consentir na sua ocupação e trânsito, na execução 

de escavações, assentamento de tubagem e acessórios enquanto durarem os trabalhos.  
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2. Pela utilização temporária dos terrenos para os efeitos indicados no número anterior 

somente será devida indemnização quando da utilização resulte diminuição transitória 

ou permanente do rendimento efectivo dos terrenos.   

Artigo 41.º  

Será fornecido um exemplar impresso deste regulamento a qualquer munícipe que o solicite, 

mediante o pagamento da quantia correspondente ao seu custo.   

Artigo 42.º  

As receitas provenientes das taxas e multas previstas neste regulamento serão aplicadas na 

amortização, conservação, melhoramento e ampliação das instalações de saneamento 

existente e no estabelecimento de obras de saneamento em localidades concelhias que delas 

ainda não disponham.   

Artigo 43.º  

Todos os casos omissos ou todas as dúvidas de interpretação deste regulamento serão 

resolvidos em conformidade com as disposições do Decreto-Lei n.º31 674, de 22 de 

Novembro de 1941, da Portaria n.º11 338, de 8 de Maio de 1946, do Decreto-Lei n.º34 021, 

de 11 de Outubro de 1944, do Decreto-Lei n.º158/70, de 13 de Abril, do Decreto-Lei 

n.º303/77, de 29 de Julho, e ainda de harmonia com a legislação técnica e sanitária em vigor.   

Artigo 44.º  

Este regulamento entra em vigor oito dias depois de afixado nos lugares do estilo de todas as 

freguesias do concelho. 


