
PROPOSTA DE LEI QUE PROCEDE À REVISÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 

DE ÁGUA, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS, MODIFICANDO OS 

REGIMES DE FATURAÇÃO E CONTRAORDENACIONAL | PPL 140/XII (GOV)

PARECER DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

A Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local convidou a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses para uma audição a ter lugar em 18 de dezembro de 2013, tendo em vista a 

obtenção de informações e opiniões sobre a PPL 140/XII (GOV) apresentada pelo Governo à Assembleia da 

República e enviada à ANMP por esta Comissão Parlamentar.

Sobre a proposta agora enviada à ANMP, e pese embora tenham sido introduzidas pequenas alterações às

propostas apresentadas pelo Governo (janeiro de 2013) e por esta mesma Comissão Parlamentar (maio 2013), 

considera-se que a atual versão encerra os mesmos vícios das propostas anteriores que mereceram o firme 

parecer negativo da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Com efeito, a proposta de alteração ao regime jurídico dos sistemas municipais visa, no essencial, criar 

mecanismos de recuperação de custos do setor. Embora se apresente como uma alteração ao regime jurídico 

destes serviços, a referida proposta mais não faz do que alterar normas ao nível da elaboração dos tarifários 

dotando a entidade reguladora de poderes vinculativos para fixar as tarifas dos sistemas municipais que não se 

conformem com as disposições legais e regulamentares em vigor (procedimento não foi previsto no projeto de 

alteração do regime jurídico dos sistemas multimunicipais que atrás se analisou).

Importa, também, sobre esta matéria, retomar e reiterar as posições assumidas no parecer da ANMP sobre a 

proposta de Lei Orgânica da ERSAR, emitido em 11 de janeiro de 2013: a ANMP considera inaceitável que a 

ERSAR, enquanto entidade reguladora, possa ir mais além do que a emissão de recomendações não vinculativas 

tratando-se tal facto de uma ingerência ilícita que colide com a autonomia dos municípios.
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A Associação Nacional de Municípios Portugueses sempre concordou com a emissão de recomendações por 

parte da entidade reguladora já que, por serem isso mesmo – recomendações – não inviabilizam as opções 

políticas locais associadas à gestão da água, do saneamento e dos resíduos, ajudando mesmo a fundamentar 

essas opções ao nível dos princípios de eficiência económica e financeira mas também de equidade e 

transparência.

Mas a fixação de tarifas pela ERSAR, ainda que em termos supletivos, constituirá uma grave violação à 

autonomia administrativa e financeira das autarquias locais, assim como do seu poder regulamentar próprio, o 

que importa no virtual incumprimento ao disposto nos artigos 6º e 241º da CRP, bem como da Lei das Finanças 

Locais e da própria Lei nº 169/99. Para além da circunstância de atribuir uma legitimidade processual ativa à 

ERSAR em assuntos que só aos municípios dizem respeito, enquanto entidades gestoras dos respetivos 

sistemas de saneamento básico, assim como competência para decidir as reclamações formuladas pelos 

utilizadores desses sistemas, o que envolve o poder de dirimir os conflitos que surjam entre esses mesmos 

utilizadores e os sistemas ou operadores, quando é certo que a Lei Fundamental apenas faz condicionar o 

exercício do Poder Local à “mera” tutela de legalidade das decisões. A ERSAR é uma entidade de supervisão e de 

fiscalização, não se podendo substituir às atribuições e competências que a Lei atribui aos municípios.

Equaciona a ANMP que a proposta em análise seja, neste sentido, manifestamente inconstitucional já que entra 

em conflito aberto com várias normas e princípios da Constituição da República Portuguesa, a saber:

i. o respeito pela autonomia das autarquias locais imposto pelo artigo 6.º, número 1;

ii. a autonomia patrimonial e financeira assegurada pelo artigo 238.º, número 1, pelo qual as 

autarquias têm património e finanças próprios e a receitas próprias incluem, obrigatoriamente, as 

provenientes da gestão do seu património e as cobradas pela utilização dos seus serviços:

iii. o poder regulamentar próprio, nos limites da Constituição, das leis e dos regulamentos emanados 

das autarquias de grau superior ou das autoridades com poder tutelar;

iv. a restrição da tutela administrativa à mera legalidade
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A proposta de diploma em análise mantém um conjunto de regras que permitem que a componente da fatura 

paga pelos utilizadores finais relativa aos custos com o serviço prestado pelas entidades gestoras dos sistemas 

multimunicipais e intermunicipais, seja canalizada para a liquidação dessa dívida. A proposta prevê assim um 

mecanismo que concede aos sistemas multimunicipais uma posição de vantagem relativamente aos restantes 

credores assegurando-se uma espécie de “direito de preferência” no que diz respeito ao cumprimento das 

obrigações financeiras das entidades gestoras. Neste caso a Lei, em vez de genérica e abstrata, é desenhada à 

medida das necessidades de determinados grupos.

Assim e embora o Orçamento de Estado de 2013, bem como a Proposta para 2014 prevejam formas de 

ressarcimento das dívidas das autarquias locais às entidades gestoras dos sistemas multimunicipais, a proposta 

em análise pretende – de forma inaceitável – complementar de modo coercivo a cobrança de dívidas dos 

municípios às entidades gestoras dos sistemas multimunicipais.

A proposta de diploma prevê a figura da faturação detalhada, de modo a que na fatura do utente final conste a 

componente tarifária correspondente aos serviços prestados “em alta”, a qual constituirá “receita própria” da 

respetiva entidade gestora multimunicipal. De igual modo, a proposta prevê que entidades gestoras dos 

sistemas municipais sejam responsáveis perante as entidades gestoras dos sistemas multimunicipais no caso de 

não pagamento por parte do utente ou utilizador final.

Tendo em conta o parágrafo anterior, o município fica obrigado a decompor os fatores inerentes à formação do 

preço final e, do mesmo passo, ainda fica responsável pelo pagamento da parte da faturação que constitui a 

aludida “receita própria” do sistema multimunicipal, o que representa um atestado de desconfiança 

relativamente aos municípios, principalmente aos que sempre cumpriram e têm as suas contas em dia face aos 

“fornecedores em alta”.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses considera que os problemas de insustentabilidade económica 

do setor não se resolvem com o tipo de medidas propostas, assentes em modelos de organização violadores de 

regras mínimas de respeito pelas decisões de órgãos locais eleitos diretamente pelas populações; não se resolve 
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com ataques à autonomia do Poder Local nem com normativos de constitucionalidade duvidosa, passando sim

pela revisão dos objetivos dos planos estratégicos nacionais cujas metas são demasiado ambiciosas para as 

atuais possibilidades do País.

Não será excessivo, neste ponto, recordar a carta Europeia da Autonomia Local, ratificada por Portugal sem 

quaisquer reservas quando esta explicita que se entende por autonomia local “o direito e a capacidade efetiva de 

as autarquias locais regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob sua responsabilidade e no interesse das 

respetivas populações uma parte importante dos assuntos públicos”.

Se compete ao Governo a orientação política da gestão dos sistemas multimunicipais é aos municípios que deve 

competir a orientação política da gestão dos sistemas municipais e intermunicipais. Ao regulador deverá 

competir a orientação técnica sob forma de recomendações e, no limite, ser-lhe atribuída a faculdade de 

recorrer aos tribunais aquando do não cumprimento dessas recomendações.

Face ao exposto, a Associação Nacional de Municípios Portugueses reitera o seu parecer desfavorável à Proposta 

de Lei que procede à revisão do regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, modificando os regimes de faturação 

e contraordenacional | PPL 140/XII (GOV), enviada à ANMP pela Comissão parlamentar do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Poder Local.

Coimbra, 10 de dezembro de 2013


