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princípios da acessibilidade e

PREA
AMBULO
O Decreto‐Lei n.º 194/2009, de 20 de agostto, que estabeleece
o novo enquadramento leggal dos serviço
os municipais de
abastecimento
o público de água,
á
de saneaamento de águ
uas
residuais e geestão de resídu
uos urbanos, assenta
a
em novvos
princípios e modelos de gestão
g
e de prestação destes
serviços e dessenha um quad
dro normativo que
q visa acauteelar
a sustentabilidade económico‐financeira, infraestrutural e
operacional do
os sistemas.
Na perspetiva de garantir essta sustentabilid
dade foi realizaado
nceiro dos sisteemas de água, de
um estudo ecconómico‐finan
saneamento e resíduos urbaanos do Municcípio de Sesimb
bra

un
niversalidade do
os serviços, ou seja, na garantia do direito à
prrestação dos serviços a preçoss acessíveis.
Attravés do equilíbrio entre estaas três vertenttes considerou‐‐
se
e possível:
‐ Assegurar a recuperação dos custos económicos
e
e
fin
nanceiros com a provisão do
os serviços, nu
uma lógica dee
efficiência produttiva;
‐ Garantir a utilização eficieente dos recu
ursos hídricos,,
pe
enalizando o deesperdício e os consumos maiss elevados; e
‐ Atender
A
à capaacidade de pagaamento dos utilizadores finaiss
de
e forma a garan
ntir o acesso un
niversal aos servviços.
No
o que concern
ne à estruturaa essencial do
o tarifário doss

para a definiçção de um no
ovo tarifário, baseado
b
no no
ovo
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serviços de abastecimento de
d água, saneaamento de águ
uas

bastecimento de
d água, saneaamento de águ
uas residuais e
ab

residuais e gestão
g
de resíduos, refletida no presen
nte

ge
estão de resíd
duos urbanos, bem como dos serviçoss

instrumento, foi observado
o o disposto no Regulamen
nto

au
uxiliares e ou
utros, adiante designados como
c
serviçoss

Municipal doss Serviços.

urrbanos, e estab
belece as regras aplicáveis à sua
s cobrança e

Esta estruturaa tarifária assenta na existência de uma tarrifa

paagamento.

fixa, que visa remunerar a entidade gestora dos custos fixxos

2‐ As tarifas aplicáveis aos servviços urbanos são
s as previstass

incorridos na construção, conservação
c
e manutenção dos
d

naa tabela tarifáriia em anexo, a qual faz parte
e integrante do
o

sistemas neceessários à presstação do servviço, distribuin
ndo

prresente Regulam
mento.

esses custos pela
p generalidade dos utilizado
ores, e uma tarrifa

3‐ As tarifas preevistas no núm
mero anterior esstão fixadas dee

variável destin
nada a remuneerar os restanttes custos, e que
q

accordo com a Lei
L n.º 2/2007
7, de 15 de Jaaneiro, com o

penaliza aqueles que têm um
m maior índice de
d consumo.

De
ecreto‐Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto,, Regulamento
o

No modelo dee estrutura foram ainda considerados critérrios

Municipal de Abaastecimento dee Água, Saneam
mento de Águass

de diferenciação relacionad
dos com os utilizadores finaais,

Re
esiduais Urbanaas e Gestão de Resíduos Urbaanos, aprovado
o

distinguindo os
o utilizadores domésticos
d
e não‐domésticos
n
s, e

pe
ela Assembleia Municipal em 16 de Novemb
bro de 2012, e

preocupaçõess de natureza social que se traduziram na

Re
ecomendações da Entidade Reeguladora do Se
ector.

criação de um
u
tarifário especial destinado a famíllias
carenciadas e numerosas e pessoas
p
coletivaas cuja ação soccial

o
Arttigo 3.º | Âmbiito da aplicação

justifique umaa redução no taarifário.

ulamento e Tabela Tarifária aplicam‐se em
m
O presente Regu

A par desta estrutura esssencial do tarrifário existe um
u

to
oda a área do Município
M
de Sessimbra.

conjunto de tarifas fixadass para os servviços auxiliaress e
outros de naatureza similar que são objeeto de faturaçção

A
Artigo
4.º | Aplicação do IVA

especifica e cu
ujos valores foram determinaados com base no

Àss tarifas devid
das pelo serviço de abasteccimento água,,

levantamento
o de todos os daados relativos à prestação destes

se
erviços auxiliarees e outros acresce o valor do
d Imposto dee

serviços concrretos e no apu
uramento dos custos
c
envolvid
dos

Vaalor Acrescentaado à taxa legal concretamente
e aplicável.

nesta atividade municipal.
Artigo
o 5.º | Aplicaçãão de outras ta
axas
MENTO E TABELLA TARIFÁRIA DOS
D SERVIÇOS
REGULAM

A Taxa de Recurrsos Hídricos (TTRH) e a Taxa de Gestão dee

URB
BANOS

Re
esíduos (TGR) repercutem‐se nos utilizadores domésticos e

CAP
PÍTULO I ‐ DISSPOSIÇÕES GERAIS
G
Art.º 1.º | Legiislação habilitaante
O Regulamentto e Tabela Taarifária tem por lei habilitantee o
artigo 241.º da Constituiçãão da Repúblicca Portuguesa,, o
artigo 16.º da Lei n.º 2/2007,, 15 de janeiro, o artigo 64.º n.º1
alínea j) e n.º 7 alínea a) da Lei n.º 16
69/99, de 18 de

nãão‐domésticos nos termos fixaados na lei.

ntidades
Artigo 6.ºº | Pagamentoss a terceiras en
empre que a prestação do seerviço por parte
e da autarquiaa
Se
im
mplique o pagamento a terceeiras entidades,, os respetivoss
montantes acresscerão às tariffas devidas ao Município dee
Se
esimbra.

setembro, alteerada e republlicada pela Lei n.º 5‐A/2002, de
Arrtigo 7.º | Fixaçção do Tarifário
o

11 de janeiro.

d
daa
Ass tarifas são fixadas, anuallmente, por deliberação
Artigo 2.º
2 | Objeto
1‐ O presentte Regulamento
o e Tabela Tarrifária fixa o vaalor

cââmara municipaal, até ao final do mês de Dezzembro do ano
o
an
nterior a que see destina a sua vvigência.

das tarifas devidas pela prestação dos
d
serviços de
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Artigo 8.º | Arredondament
A
tos

4‐ A tarifa variáável devida pelo
o serviço de recolha de águass

1‐ As tarifas relativas aos serviços de abastecimento
a
de

residuais é indexxada à tarifa varriável fixada paara o serviço dee

duais e gestão de
d resíduos esttão
água, recolha de águas resid

ab
bastecimento de
d água, correespondendo a 95% do valorr

fixadas com quatro casas deccimais.

daaquela.

2‐ O valor final da fatura, com IVA inclu
uído, é objeto de

5‐ Pelo serviço de gestão dee resíduos urbanos é devido
o

arredondamen
nto,

e
em

ma tarifa fixa única
ú
e uma tarrifa variável ind
dexada à tarifaa
um

conformidadee com o dispostto no Decreto‐LLei nº 57/2008, de

vaariável fixada para
p
o serviço de abastecimento de água,,

26 de maio.

co
orrespondendo a 60% do valorr daquela.

feito

aos

cêntimos

de

euro

6‐ A tarifa fixa de gestão de resíduos para os utilizadoress
qu
ue disponham de furos é differente da gen
neralidade doss

CAPÍTULO II ‐ TARIFÁRIO
OS

uttilizadores, considerando quee deve existir uma
u
correlação
o
SECÇÃO I ‐ DOS
D SERVIÇOS DE
D ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A,
RECOLHA DEE ÁGUAS RESID
DUAIS E GESTÃO
O DE RESÍDUOSS

en
ntre a utilização
o da água captaada e a produçãão de resíduos,,
de
esignadamente quando utilizada para a rega de jardins.
7‐ A tarifa varriável de recolha de águas residuais e dee
os para os uttilizadores não
o
prrodução de reesíduos urbano

Artigo 9.ºº | Incidência
Estão sujeitoss ao pagamento
o das tarifas prrevistas na tabela
em anexo parra a prestação do serviço de abastecimento
a
de
água, recolhaa de águas reesiduais e gesstão de resídu
uos
urbanos todo
os os utilizado
ores finais quee disponham de
contrato, send
do as tarifas deevidas a partir da data do iníício

do
omésticos tem valores diferrentes dos pre
evistos para a
ge
eneralidade doss utilizadores naas situações em
m que a relação
o
en
ntre o consumo
o de água e a produção de águas
á
residuaiss
ou
u

de

resídu
uos

urbanos

seja,

comp
provadamente,,

de
esequilibrada.
8‐ A tarifa prevvista no númerro anterior parra a recolha dee

da respetiva vigência.
v

ágguas residuais corresponde
c
a 70% da tarifa variável fixadaa
paara a generalid
dade dos utilizzadores não‐domésticos e é

Artigo 10.º | Regime tarifárrio
1‐ As tarifas previstas na tabela tarifária para a prestaçção
d abastecimeento de água, recolha de águ
uas
dos serviços de
residuais e gestão de resíduos urbaanos têm uma
componente fixa
f e variável, fixadas e calculadas, nos term
mos
previstos nos art.ºs. 106, 107.º,
1
113.º, 114.º
1
e 119.º do
Regulamento Municipal do
os Serviços dee Abastecimen
nto
Público de Água, Saneamentto de Águas Residuais Urbanaas e

9‐ A tarifa varriável para a ggestão de resíduos urbanoss
co
orresponde a 50% da tariifa variável fixada
f
para a
ge
eneralidade doss utilizadores n
não‐domésticoss e é aplicável,,
de
esignadamente, a lavandariaas, estações de
d serviços e
ce
entros de auto lavagem de automóveis, gin
násios e outross
esstabelecimentos que prestaam serviços na área daa
manutenção físicca (fitness) e pisscinas de uso público.

Gestão de Ressíduos Urbanos.
2‐ Para efeito
os da determinação das tarifas fixas e variáveeis,
os utilizadoress estão classificados como do
omésticos ou não
n

10
0‐ Sempre que os parques d
de campismo e caravanismo
o
tenham ligação ao sistema p
público de reco
olha de águass
residuais deve ser instalado
o um medido
or de caudall

domésticos.
3‐ As tarifas dos serviços de abastecim
mento de águaa e
recolha de águ
uas residuais previstas na tabela tarifária esttão
diferenciadas de forma progressiva em
e
função dos
d
diâmetros

ap
plicável, designaadamente, às p
piscinas de uso coletivo.

n
nominais

dos

contadores

instalados,

na

componente fixa, e dos escalões dee consumo, na
v
componente variável.

individual, desdee que tal sejaa considerado económica e
tecnicamente viáável pela CMS.
11
1‐ Sempre que os utilizadores não disponham
m de serviço dee
ab
bastecimento de
d água, o Mun
nicípio de Sesimbra estima o
respetivo consum
mo em função d
do consumo médio tendo porr
referência os utilizadores com característicass similares, no
o
âm
mbito do territó
ório municipal, verificado no ano anterior.
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Arttigo 11.º | Regiime tarifário esspecial

b) Informaçção

sobre

o
os

sistemas

públicos

dee

Os utilizadorres podem beneficiar, nos termos e nas
n

abastecimento ou de saaneamento, em
m plantas dee

condições preevistas nos art.ººs 120.º e 121.ºº do Regulamen
nto

localização;

Municipal doss Serviços de Abastecimento
A
Público de Água,

c) Realizaçãão de vistorias ou ensaios aos sistemass

Saneamento de Águas Residuais Urbanas e Gestão de

prediais a pedido dos utilizaadores;

Resíduos Urbaanos, das seguiintes tarifas especiais fixadas na

d) Realizaçãão de vistoriaas ou ensaioss de sistemass

Tabela anexa:

prediais e domiciliários dee saneamento a pedido doss

a)

b)

Utilizadores doméssticos:

utilizadores;

i) Tarifa soccial;

e) Suspensãão

ii) Tarifa fam
miliar.

incumprimen
nto do utilizado
or;

Utilizadores não do
omésticos:
i) Tarifa soccial.

f)

fornecimento

e
de

água

porr

Restabellecimento do sserviço de abaastecimento dee

água por incu
umprimento do
o utilizador;
g)

A
Artigo
12.º | Co
orreção das tarrifas

do

Leitura extraordinária
e
d
de consumos de
e água;

h) Verificaçção extraordináária de contado
or de 15 mm a

1‐ Sempre que
q
o utilizado
or invocar e comprovar
c
quee o

pedido do utilizador,

volume de ággua consumido
o é anormal e se deveu a uma

i)

rotura na red
de predial, as tarifas variáveeis devidas peelos

solicitação do
o utilizador;

serviços de reecolha de águass residuais e dee gestão resídu
uos

j)

urbanos são corrigidas com recurso
r
ao histó
órico de consum
mo

pedido do utilizador.

Leitura extraordinária
e
de caudais rejeitados
r
porr

Verificaçãão extraordináária de medido
or de caudal a

do utilizador.

2‐ Acresce à tarifa
t
única p
prevista para a verificação
o

2‐ Para efeittos do disposto
o no número an
nterior consideera‐

d medidor dee caudal os valores
v
a quee
exxtraordinária de

se a média dos consumos dos últimos 6 messes.

respeita o art.º 6.º
6 do presente Regulamento.
3‐ A desobstruçção dos sistemas prediais e domiciliários
d
dee

SEC
CÇÃO II ‐ DOS SERVIÇOS
S
AUXILIARES

d uma tarifa,,
saneamento esttá sujeita ao pagamento de
caalculada em fun
nção do custo/h
hora do serviço.

Artigo 13.º | Incidência

4‐ A execução de ramais de áágua, nas situaações previstass

1‐ Estão sujeeitos ao pagameento das tarifass previstas paraa os

o art.º 108.º do
d Regulamento Municipal do
os Serviços dee
no

serviços auxiliares as pesso
oas singulares ou coletivas que
q

Ab
bastecimento Público de Ággua, Saneamento de Águass

solicitarem a prestação
p
do seerviço.

Re
esiduais Urban
nas e Gestão de Resíduos Urbanos, estáá

2‐ Salvo nas situações preevistas no núm
mero seguinte, as

su
ujeita ao pagamento de um
ma tarifa pelo acréscimo dee

tarifas dos serviços auxiliarees são devidas após a prestaçção

exxtensão para além
a
dos 20 m
m, calculada em
e função doss

do serviço.

cu
ustos dos mateeriais a utilizar e do custo ho
ora da mão‐de‐‐

3‐ As tarifas são
s devidas no ato de apresen
ntação do pedid
do,

ob
bra, traduzida numa
n
tarifa fixaa por metro line
ear.

quando se trate dos servviços previstos nas alíneas a),

5‐ A execução de
d ramais de ááguas residuaiss nas situaçõess

b),c),d),f), g),h
h),i) e j) do n.º 1 do art.º 14.º .

prrevistas no artt.º 116.º do Regulamento Municipal doss
Se
erviços de Abasstecimento Púb
blico de Água, Saneamento
S
dee

Artigo 14.º | Regime tarifárrio

Ágguas Residuais Urbanas e Gestão de Resíd
duos Urbanos,,

s
serviçços
1‐ Estão sujeeitos a uma tarifa única os seguintes

esstá sujeita ao pagamento
p
de u
uma tarifa pelo
o acréscimo dee

auxiliares:

exxtensão para além
a
dos 20 m
m, calculada em
e função doss

a)

cu
ustos dos mateeriais a utilizar e do custo ho
ora da mão‐de‐‐

Anállise de projettos de instalaações prediais e

domiciliárias de abastecim
mento ou de saaneamento;

ob
bra, traduzida numa
n
tarifa fixaa por metro, accrescida de um
m
vaalor fixo por cad
da caixa a instalar.
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6‐ A execuçãão de ligação teemporária ao sistema público de

p
nas aalíneas b) e c)
c do número
o
2‐ As tarifas previstas

abastecimento
o de água, nas situações prevvistas no nº. 2 do

an
nterior são differenciadas em
m função da capacidade
c
do
o

artigo 93º, esstá sujeita ao pagamento dee uma tarifa fixa
f

co
ontentor.

única para ligaações até 10 m,
m acrescida de um valor fixo por
p

3‐ Os grandes produtores dee resíduos urbanos que, noss

cada metro paara além daqueela extensão.

termos do art.º 83 e 84.º do Regulamento Municipal doss

7‐ A tarifa prevista na tabela tarifária pela recolha,

Se
erviços de Abaastecimento Pú
úblico de Água, Recolha dee

transporte e destino final de
d lamas de fo
ossas séticas teem

Ágguas Residuais e Gestão de R
Resíduos Urbanos, beneficiem
m

uma compon
nente fixa, exxpressa em eu
uros, e variávvel,

de
e um serviço reegular de recolh
ha, transporte e deposição dee

expressa em euros, em função do vo
olume de lam
mas

resíduos estão sujeito ao paggamento de uma
u
tarifa porr

produzido.

co
ontentor recolhido, expresso eem euros por caada dia.

8‐ O serviço
o de reparaçções no sisteema predial ou

4‐ O serviço previsto no nú
úmero anteriorr não inclui a

domiciliário de
d saneamento
o é executado mediante prévio

or e respetiva lavagem e
dissponibilização do contento

orçamento e após
a
a sua aceittação pelo requ
uerente.

manutenção.

9‐ O serviço
o de reparaçções no sisteema predial ou

A periodicidade das faturas rellativas ao serviiço previsto no
o

domiciliário dee abastecimentto está sujeito ao pagamento de

n.º 3 é mensal

uma tarifa calculada em fun
nção do custo//hora do serviço,
acrescida do custo
c
com o maaterial utilizado.

CAPITTULO III – DO
O PAGAMEN
NTO

10‐ As tarifas cobradas pela verificação extraordinária
e
de
contador ou medidor
m
de caaudal são devo
olvidas quando se
comprove a respetiva
r
avariaa por motivo não
n imputável ao
utilizador.

Artiggo 17.º | Formaas de Pagamen
nto
Ass tarifas podem
m ser pagas nos balcões de ate
endimento, noss
po
ontos pay‐shop
p, por multibaanco, cheque ou débito em
m

SEECÇÃO III ‐ DOSS OUTROS SERV
VIÇOS

co
onta.

Artigo 15.º | Incidência

Artigo 18.º | Pagameento em prestações

mento das tarrifas previstas na
1‐ Estão sujeeitos ao pagam

1‐ É admitido o pagamento das tarifas em prestações,
p
nass

tabela em aneexo para outro
os serviços as pessoas
p
singulares

ondições previsstas nos númeeros seguintes,, a pedido do
o
co

ou coletivas que solicitarem a prestação dessses serviços.

de
evedor.

2‐ As tarifas são
s devidas no ato de apresen
ntação do pedid
do,

2‐ O número dee prestações nãão pode ser superior a 24 e o

quando se tratte dos serviços previstos no n.º 1 do art.º 16.º .

vaalor mínimo de cada uma não pode ser inferior a 20 euros.
3‐ Se o pedido formulado
f
pelo
o devedor reunir as condiçõess

Artigo 16.º | Regime tarifárrio

prrevistas no núm
mero anterior o acordo de pagamento
p
em
m

1‐ Estão sujeitos a uma tarifa única, por unidade, os

prrestações podee ser formalizaado de imediato, desde quee

seguin
ntes serviços:

se
eja paga a primeeira prestação.

a) Dispon
nibilização do saco, recolh
ha, transporte e

4‐ Quando o vaalor em dividaa seja superiorr a 10 vezes o

deposição
o dos resíduos de
d construção e demolição;

salário mínimo nacional, o utilizador, por motivos dee

b) Dispon
nibilização de contentor,
c
reco
olha, transportee e

co
omprovada

deposição
o de resíduos vo
olumosos – mon
nos;

mediante pedido
o fundamentad
do, o pagamen
nto da quantiaa

c)

m dívida em maais prestações q
que as admitidaas no n.º 2.
em

Disponibilização de contentor, recolha e transpo
orte

de resíduo
os verdes urban
nos superior a 1100
1
litros;

in
nsuficiência

ecconómica,

po
ode

requerer,,

5‐ No caso prrevisto no número anteriorr compete ao
o
Prresidente da Cââmara autorizarr o pagamento em prestaçõess
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nos termos requeridos, após
a
apreciaçãão dos serviçços

Arrtigo 20.º | Cob
brança coerciva
a

municipais.

Ass tarifas que nãão sejam pagass voluntariamente são objeto
o

6‐ Em caso de
d deferimento
o do pedido é aplicável com as

de
e cobrança coerrciva através dee processo de execução
e
fiscal.

necessárias ad
daptações o dissposto no n.º 3.
7‐ A falta de
d pagamento de uma presstação implicaa o

CAPITU
ULO IV – DISPOSIÇÕES FIINAIS

vencimento im
mediato das segguintes.
8‐ São devid
dos juros legais pelo pagamentto em prestações.

Artigo 19.º | Juros de mora
neo
São devidos juros de mora pelo pagamento extemporân
das tarifas.

Arttigo 21.º | Norma revogatória
a
Sãão revogadas todas as tarifass em vigor que
e contrariem o
dissposto no preseente Regulameento e Tabela Taarifária.

Artigo 22.º | Enttrada em vigor
O presente Regu
ulamento e Tab
bela Tarifária en
ntram em vigorr
no
o dia 01 de Janeeiro de 2013.
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ANEXO ‐ TABELA TARIFÁRIA DOS SER
RVIÇOS URBAN
NOS
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