
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 
Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais 

Divisão de Sistemas de Saneamento Básico  

Praça da República – 8100-270 LOULÉ ♦ Telefone 289 400 600 ♦

SERVIÇO DESENTUPIMENTO DE COLECTORES 
Requisição N.º ___________ / 2019 

Contribuinte N.º _______________________ 

(Nome ) ___________________________________________________________ 

Residência _________________________________________________________ 

___________________, requisita à Câmara Municipal de Loulé, os serviços de 

desobstrução de colectores, com a localização em __________________________ 

___________________________________________________________________ 

Telefone n.º ______________________      

Loulé, _____ de _______________________ de 2019 

O requisitante 

____________________________ 

Serviço efectuado em ____/____/______    No domínio público  

Serviço efectuado em ____/____/______    No domínio privado  

Número de horas de Serviço de Máquina de desobstrução ….................. _______ 

Desentupimento de Colectores Custo Tempo Valor em € 

Valor em € por hora 26,4429€ _____ horas     _______, ____ € 

Valor da fração de serviço de 
máquina de desentupimento (acresce 
por cada 15 minutos a mais)  6,6108€       _____ Fracções     _______, ____ € 

Sub-total     _______, ____ € 

______ I.V.A. (À taxa legal em vigor)     _______, ____ € 

TOTAL A PAGAR     _______, ____ € 

       O Operador         O Encarregado 

 _______________________       _______________________

Liquidada pela factura n.º __________________/_____, de ____/____/______ 

Enviada pelo correio em: __________________/_____, de ____/____/______ 

Dados solicitados ao abrigo do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e de Saneamento de 
Águas Residuais Urbanas (Aviso 1900/2019 de 1 de Fevereiro). Valores referidos em Tarifário.
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