
 

1 
Contribuinte nº 502 176 482 

Palácio da Mitra  Rua do Açúcar, nº 56  1950-009 LISBOA  Telef.: 218 438 390 a 98  Fax: 218 438 399 
E-mail: anafre@anafre.pt  Consulte-nos em www.anafre.pt 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS 

«PROPOSTA DE LEI Nº 602/2012 – PROPOSTA DE LEI QUE PROCEDE À SEGUNDA 

ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 194/2009, DE 20 DE AGOSTO, APRESENTADO PELO 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO» 

 

PARECER 

A Proposta de Lei nº 602/2012 visa introduzir no Decreto-Lei nº 194/2001, de 20 de 

Agosto – Regime Jurídico dos Serviços Municipais de abastecimento público de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos – uma segunda alteração. 

Acompanha, esta intenção, a reforma politicamente definida pelo XIX Governo 

Constitucional para os setores da água, saneamento e resíduos, criando novos 

mecanismos de recuperação de custos essenciais para a credibilização e 

sustentabilidade desta setor da administração pública. 

Sem reservas quanto a esta intenção, cumpre à ANAFRE, em cumprimento das 

deliberações do seu Conselho Diretivo na análise desta Proposta, afirmar: 

- Antes de mais, sublinhar as preocupações de incutir no sistema emissor de faturação, 

absoluta transparência para a definição de critérios de cálculo das tarifas a cobrar pela 

prestação do serviço, e pelo fornecimento do produto, sustentados no princípio da 

proporcionalidade e do equilíbrio, sem relegar o justo princípio do utilizador pagador; 

- Por outro lado, invocar a necessidade de acautelar a hipotética onerosidade da 

aplicação de novos critérios de cobrança, uma vez que se vem admitir a intervenção, 

naquele processo, de entidades externas, naturalmente de caráter privado ou 

semipúblico, cujos objetivos – o lucro e o investimento - possam conduzir ao receio 

anunciado. 
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Pois, 

Apesar de se reconhecer a bondade das medidas em que se exige completo detalhe na 

emissão das faturas, de forma autónoma, clara e rigorosa, não deixa de se constatar 

que para o seu cômputo, existem dois inputs: as componentes e os valores da tarifa 

correspondente aos serviços prestados pelas entidades gestoras dos sistemas 

multimunicipais e intermunicipais de água, saneamento ou recolha de resíduos e o 

valor da tarifa devida às entidades gestoras dos sistemas municipais. 

Se a estes custos forem acrescentados outros, relativos à entrega da atividade de 

cobrança a uma entidade autónoma, decerto aqueles serviços públicos essenciais vão 

custar ao utilizador os olhos da cara. 

Resulta da leitura do preâmbulo, claramente, que há uma preocupação de regular as 

relações entre os dois sistemas públicos, em tantos casos de incompatível conexão, 

mas reafirma-se que essa regularização não pode acontecer à custa da oneração 

financeira dos destinatários dos serviços – os consumidores. 

Considerando que a presente iniciativa legislativa está essencialmente carregada de 

medidas adjetivas, de caráter procedimental e menos de questões substantivas, 

entende a ANAFRE que não lhe cumpre questionar outras perspetivas da Proposta de 

Lei. 

Assim, 

Expectando a defesa dos cidadãos, colocados na situação incontornável de 

consumidores dos serviços de abastecimento de água, saneamento e recolha de 

resíduos sólidos urbanos, na salvaguarda e salvaguarda da não oneração dos valores 

financeiros a que ficam obrigados pelo consumo, 

A ANAFRE emite PARECER FAVORÁVEL. 

Lisboa, 24 de janeiro de 2013 


