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Junho, 52/2008, de 28 de Agosto, e 63/2008, de 18 de 
Novembro, o seguinte: 

Artigo ! .0 

Ocspcsas rom a deslora~ao 

1 - Aos juizes com residencia autorizada nas Regioes 
Autonomas e que exen;:am fun-;:oes nos tribunais superio
res, independentemente da jurisdic;:ao em causa, e devido 
o reembolso das despesas de transporte aereo efectuadas 
correspondente ao prec;:o de uma passagem aerea semanal 
de ida e volta. 

2 - 0 reembolso referido no numero anterior e efec
tuado pelo respectivo tribunal superior, que ten! dota-;:ao 
propria para o efeito, mediante a apresenta-;:ao da factura 
nos tennos da lei. 

Artigo 2.0 

Disposi~oes transit6rias 

I - Mantem-se em vigor todos os dire itos, regras e 
procedimentos adoptados para os juizes quanto ao reem
bolso e pagamento das despesas com a deslocac;:ao pelos 
meios terrestre e fluvial. 

2 - Ate os tribuna is superiores terem a dotac;:ao refe
rida no n.0 2 do artigo anterior e durante o anode 2009, o 
reembolso das despesas e realizado pela Direcc;:ao-Geral 
da Administra-;:ao da Justic;:a, mediante a apresentac;:ao da 
factura nos tennos da lei. 

Artigo 3.0 

Entratla em , ·igor 

A presente portaria produz efeitos desde I de Janeiro 
de 2009. 

Pelo Ministro da Justic;:a, Jose Manuel Vieira Conde 
Rodrigues, Secretlirio de Estado Adjunto e da Justi c;:a, em 
8 de Julho de 2009. 

MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO 
DO TERRITORIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Decreta-Lei n.0 194/2009 

de 20 de Agosto 

As actividades de abastecimento publico de agua as 
populac;:5es, de saneamento de aguas residuais urbanas e 
de gestao de residuos urbanos constituem servi-;:os publi
cos de canicter estrutural, essenciais ao bem-estar geral, a 
saude publica e a seguranc;:a colectiva das populac;:oes. as 
actividades economicas e a proteq:ao do ambiente. Estes 
servic;:os devem pautar-se por principios de universal idade 
no acesso, de continuidade e qual idade de servic;:o e de 
eficiencia e equidade dos tarifarios aplicados. 

0 actual regime de abastecimento de agua, saneamento 
de aguas residuais e gestao de residuos urbanos assenta 
na dicotomia entre sistem as municipais, situados na es
fera dos municipios, onde se incluem tam bern os sistemas 
intermunicipais, e sistemas multimunicipais, situados na 
esfera do Estado. 
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No quadro de transferencia de atribui96es e competen
cias para as autarquias locais, os municipios encontram-se 
incumbidos de assegurar a provisao de servi9os municipais 
de abastecimento de agua, de saneamento de aguas resi
duais e de gestao de residuos urbanos, nos termos previstos 
na Lei n . o 159/99, de 14 de Setembro, sem prejuizo da 
possibilidade de criac;:ao de sistemas multimunicipais, de 
titu laridade estatal. 

Esta incumbencia pode ser prosseguida de diversas 
form as. Para alem do modelo de gestao directa do servi9o 
atraves das unidades organicas do municipio (atraves de 
servi c;:os municipais ou municipalizados), existe igualmente 
a possibilidade de empresarializac;:ao dos sistemas muni
cipais prestadores destes servic;:os, a faculdade de serem 
explorados atraves de associac;:oes de utentes e a h ipotese 
de abertura da sua gestao ao sector privado, atraves de con
cessao. Estas ultimas hipoteses foram abertas pelo Decreta
-Lei n .0 372/93, de 29 de Outubro, que veio alterar a lei 
de delimitayao dos sectores, aprovada pela Lei n.0 46177, 
de 8 de Julho, entretanto revogada pela Lei n.0 88-A/97, 
de 25 de Julho, e pelo Decreta-Lei 11.0 379/93, de 5 de 
Novembro. A Lei n.0 58/98, de 18 de Agosto, entretanto 
substituida pela Lei n.0 53-F/2006, de 29 de Dezembro, 
possibilitou a de legac;:ao destes servic;:os em entidades do 
sector empresarial local, com eventual participac;:ao da 
iniciativa privada. 

Face a crescente complexidade dos problemas enfrenta
dos pelos segmentos de actividade economica em causae 
a sua especial re levancia para as populac;:5es, foi entendido 
proceder a uma revisao do regime juridico dos servic;:os 
municipais de abastecimento publico de agua, de sanea
mento de aguas residua is urbanas e de gestao de residuos 
urbanos. 

E de finido, assim, um regime com um , uniforme e har
monizado apl icavel a todos os servic;:os municipais, in
dependentemente do modelo de gestao adoptado, sendo 
igualmente densificadas as normas especificas a cada 
modelo de gestao. 

0 presente decreta- lei visa assegurar uma correcta pro
tecc;:ao e informac;:iio do utilizador destes servic;:os, evitando 
possiveis abusos decorrentes dos direitos de exclusivo, 
por urn lado, no que se refere a garantia e ao contro lo da 
qualidade dos servi c;:os publicos prestados e, por outro, no 
que respeita a supervisao e controlo dos prec;:os praticados, 
que se revela essencial por se estar perante situac;:oes de 
monop6lio . 

Pretende-se tambem assegurar, quando aplicavel, condi~es 
de igualdade e transparencia no acesso a actividade e no res
pective exercicio, bern como nas relayoes contratuais. Visa-se 
ainda acautelar a sustentabilidade econom ico-financeira, infra
-estrutural e operacional dos sistemas. 

Por fim, articula-se o regime aplicavel com as alterac;:oes 
legislativas entretanto ocorridas. E especialmente signi
ficativo, devido as potenciais implicayoes nos servic;:os 
municipais, o Codigo dos Contratos Publ icos, aprovado 
pelo Decreta-Lei n.0 18/2008, de 29 de Janeiro, que for
nece urn reg ime geral para a contratac;:ao publica e para 
a disciplina substantiva dos contratos administrativos, e 
o regime juridico do sector empresarial local, aprovado 
pelo Lei n.0 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que define 
0 quadro aplicavel a constitui c;:iio e funcionamento das 
empresas municipais, intermunicipais e metropolitanas. 
Atendendo as especificidades proprias das actividades em 
causa, o presente decreta-lei concretiza, nalguns aspectos, 
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e introduz espec ificidades noutros, relativamente as nom1as 
gerais constantes daqueles diplomas legais. 

Foram ouvidos OS orgaos de govemo proprio das Re
g ioes Aut6nomas, a Associas;ao Nacional de Municipios 
Portugueses e as associa<yoes de defesa do consumidor. 

Foi promovida a audi<yao do Conselho Nacional do 
Consumo e da Associas;ao Nacional de Freguesias. 

Assim : 
Nos tennos da alinea a) do n.0 l do artigo 198.0 da Cons

tituis;ao, o Govemo decreta o seguinte: 

CAPITULO I 

Disposi~oes gerais 

Artigo 1.0 

Objcc to 

0 presente decreto-lei estabelece o regime j uridico dos 
servi<yos municipais de abastecimento publico de agua, 
de saneamento de aguas residuais urbanas e de gestao de 
residuos urbanos. 

A11igo 2. 0 

Ambito 

I - Os servis;os municipais de abastecimenro publico 
de agua, de saneamento de aguas residuais urbanas e 
de gestao de res iduos urbanos abrangidos pelo presente 
decreto-le i compreendem, no todo ou em parte: 

a) A gestao dos sistemas municipais de captas;ao, eleva
<rao, tratamento, adu9ao, armazenamento e distribui<yao de 
agua para consumo publico, bem como a gestao de fonta
narios nao Jigados a rede publica de distribuiyao de agua 
que sejam origem unica de agua para consumo humano; 

b) A gestao dos sis temas municipais de recolha, drena
gem , eleva<yao, tratamento e rejeis;ao de aguas residuais 
urbanas, bem como a recolha, o transportee o destino final 
de lamas de fossas septicas individuais; 

c) A gestao dos sistemas municipais de recolha, trans
porte, annazenagem, triagem, tratamento, va lorizas;ao e 
e liminayao de residues urbanos, bem como as operas;oes 
de descontamina<yao de solos e a monitorizas;ao dos lo
cais de deposis;ao ap6s o encerramento das respectivas 
instalas;oes. 

2 - Os servi<yos referidos no numero anterior podem 
incluir a valorizas;ao de subprodutos resu ltantes daque las 
actividades, nomeadamente a disponibilizas;ao de aguas 
residuais tratadas aptas a novas utiliza<yoes. 

3 - Os servi9os referidos nas a lineas a) e b) do n.0 I 
devem ser prestados atraves de instala<yoes e redes fixas e. 
excepcionahn ente, atraves de meios m6veis. 

4 - Os servis;os re.feridos na alinea b) do n. 0 I podem 
incluir a gestao de s istemas municipa is de aguas pluv iais, 
onde se eng loba a sua drenagem e destino final , devendo, 
nesse caso, ambos os sistemas ser tendencialmente dis
tintos. 

5 - Os servis;os referidos na alinea c) do n.0 l podem 
inc luir a Iimpeza urbana. 

6 - Para efeitos do presente decreta-lei , sao sistemas 
municipais todos os que nao devam ser considerados sis
temas multimunicipais, nos tem10s do n.0 2 do artigo 1.0 

da Lei n.0 88-A/97, de 25 de Julho, incluindo os sistemas 

geridos atraves de associa<yoes de municipios ou pelas 
areas metropolitanas. 

Artigo 3° 

Servi~os de in teresse geral 

A explora~iio e gestao dos sistemas municipais, tal como 
referidas no n. 0 l do artigo anterior, consubstanciam servi
s;os de interesse geral e visam a prossecus;ao do interesse 
publico, estando sujeitas a obrigas;oes especificas de ser
vi<ro publico. 

Artigo 4 .0 

F:~clusividade territorial 

I -A prestas;ao dos servi9os referidos no n.0 I do 
artigo 2.0 e real izada em regime de exclusividade terri
torial. 

2- Excepcionalmente e em zonas delimitadas, um de
terminado servi9o pode ser assegurado transitoriamente por 
terceiras entidades, quando a entidade gestora nao esteja 
em condi96es de o fazer e seja necessaria salvaguardar os 
interesses dos uti lizadores, por decisao da entidade titular 
dos servi ~os. 

Artigo 5.0 

Principios gerais 

I - As actividades referidas no 11° 1 do artigo 2.0 de
vem ser prestadas de acordo com os seg uintes princip ios: 

a) A promos;ao tendencial da sua universalidade e a 
garantia da igualdade no acesso; 

b) A garantia da qualidade do serv i<yo e da protecs;ao 
dos interesses dos utilizadores; 

c) 0 desenvolvimento da transparencia na presta9ao 
dos servis;os; 

d) A protec<yao da saude publicae do ambiente; 
e) A garantia da efic iencia e melhoria continua na uti

lizas;ao dos recursos afectos, respondendo a evolu<rao das 
exigencias tecn icas e as melhores tecnicas ambientais 
disponiveis; 

.f) A promos;ao da solidariedade econ6mica e socia l, do 
correcto ordenamento do territ6rio e do desenvolvimento 
regional. 

2 - Os principio s estabelecidos no numero anterior 
devem ser prosseguidos de forma eficaz, de forma a ofe
recer, ao menor custo para os utilizadores, elevados nfveis 
de qualidade de servi<yo . 

3 - A organizas;ao dos sistemas deve privilegia r: 

a) A gestao integrada territoriahnente mais adequada 
associada a prestas;ao de cada urn dos servi<yos, de fonna 
a minimizar custos atraves da max imizayao de economias 
de escala; 

b) A gestao integrada dos sistemas de abastecimento pu
blico de agua e de saneamento de aguas residua is urbanas 
e de sistemas de saneamento de aguas pluvia is, de forma 
a rnaximizar econom ias de gama; 

c) A gestao integrada de todo o processo produtivo as
sociado a cada um destes servi9os, de form a a rnaxim izar 
economias de processo atraves de um maior grau de in
tegra<yao vertical. 
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CAPITULO II 

Entidades intervenientes 

Artigo 6.0 

F:ntidade titular dos servi~os 

I - Sem prejuizo do regime especifico dos servit,:os de 
titularidade estatal, objecto de legislac;:ao propria, a gest1io 
dos servic;:os municipals de abastecimento pl!blico de agua, 
de saneamento de aguas residuals urbanas e de gestae de re
sidues urbanos e uma atribuit,:1io dos municipios e pode ser 
por eles prosseguida isoladamente ou atraves de associac;:oes 
de municipios ou de areas metropoli tanas, mediante siste
mas intermunicipais, nos terrnos do presente decreto-lei . 

2 - Para efeitos do presente decreto-lei , as entidades 
referidas na parte fmal do numero anterior sao as entidades 
titulares da gestao dos respectivos sistemas municipals. 

Artigo 7 .0 

En t idad(~ gestora dos sen·i~os e modelos de gcstao 

I - A entidade gestora dos servic;:os municipals e defi
nida pela entidade titu lar, de acordo com um dos seguintes 
modelos de gestao: 

a) Prestac;:ao directa do servic;:o; 
b) Delegac;:ao do servic;:o em empresa constitldda em 

parceria com o Estado; 
c ) Delegac;:ao do servic;:o em empresa do sector empre

sarial loca l; 
d) Concessao do servic;:o. 

2 - As situac;:oes existentes de gestao de servic;:os de 
aguas e residues por freguesias ou associac;:oes de uti li
zadores ficam sujeitas ao regime trans itorio previsto no 
artigo 78.0 

Artigo 8. 0 

Ocvcrcs da entidade gestora dos servi~os 

1 - As ent idades gestoras devem definir os objectives a 
atingir para o servic;:o em causa, integrados nos object ives 
estrategicos nacionais definidos para o sector, e as medidas 
que se propoem implementar, incluindo metas temporals e 
indicadores que perrnitam aferir o seu sucesso. 

2 - As entidades gestoras devem prom over a recolha 
de infom1ac;:1io historica e previsional quanto aos niveis de 
uti lizac;:ao, a coberiura e a qualidade dos serv ic;:os, ao seu 
desempenho ambiental, a produtividade e a eficiencia da 
sua gestao, aos investimentos a realizar, incluindo ores
pective cronograma fisico e financeiro, e as demonstray6es 
financeiras de cariz geral e analitico. 

3 - No tocante a obrigac;:ao prevista na parte fina l do 
numero anterior relativa a demonstrac;:oes financeiras de 
cariz geral e analitico, as entidades gestoras em modelo 
de gestao directa que sirvam menos de 5000 habitantes 
apenas e exig ivel o previsto na Lei das Finan9as Locais, 
aprovada pela Lei n.0 2/2007, de 15 de Janeiro. 

4 - As entidades gestoras devem: 

a) Dispor de inlormac;:ao sobre a situac;:ao actual e projec
tada das infra-estruturas, a sua caracteriza9ao e a avaliac;:ao 
do seu estado funcional e de conservac;:ao; 

b) Garantir a melhoria da quali dade do servi90 e da 
eficiencia econom ica, promovendo a actualizac;:ao tecno
logica dos sistemas, nomeadamente quando dai resulte um 
aumento da efic iencia tecnica e da qualidade ambiental. 
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5 - As entidades gestoras que sirvam mais de 30 000 ha
bitantes devem prom over e manter: 

a) Um sistema de garantia de qualidade do servi9o pres-
tado aos utilizadores; 

b) Um sistema de gestao patrimonial de infra-estruturas; 
c) Um sistema de gestao de seguran9a; 
d) Um sistema de gestao ambiental; 
e) Vm sistema de gestao da seguranc;:a e saude no trabalho. 

6 - Os sistemas referidos no numero anterior devem ser 
implementados no prazo de tres anos a contar da criac;:ao 
de novas entidades gestoras. 

Artigo 9.0 

Autoriza~iles ambieotais do sistema 

As entidades gestoras devern obter as autorizac;:oes am
bientais necessarias a prossecu91i0 do servic;:o, designada
mente os titulos de utilizac;:ao dos recursos hidricos e as 
licenc;:as relativas as operac;:oes de gestao de residues, nos 
terrnos da legislac;:ao aplicavel. 

Artigo 10.0 

Analise de desempcnho 

I - As entidades gestoras devem implementar meca
nismos de avaliac;:ao, cujo conteudo contemple, pelo menos, 
urn sistema de analise de desempenho. 

2- 0 sistema referido no n(lmero anterior tem em 
considerac;:ao factores de contexte e contempla pelo menos 
as seguintes vertentes: 

a) A defesa dos interesses dos uti lizadores, correspon
dentes a aspectos que estiio relacionados com as tarifas 
praticadas e a qualidade do servic;:o a eles prestado; 

b) A sustentab ilidade da prestac;:ao dos servic;:os publicos 
em causa, nomeadamente aspectos que traduzam uma capa
cidade infra-estrutural, operacional e financeira necessaria a 
garantia de uma prestac;:ao de serv ic;:o regu lar e continua aos 
utilizadores de acordo com elevados niveis de qualidade; 

c) A sustentabilidade ambiental , nomeadamente aspec
tos q ue traduzam o impacte ambiental da actividade da 
entidade gestora, por exemplo em tennos de conservac;:iio 
dos recursos naturais. 

3 -Para e feitos da aval iac;:ao referida nos numeros 
anteriores, as entidades gestoras devem uti lizar o modelo 
de sistema de analise de desempenho elaborado pela en
tidade reguladora. 

4 - As entidades gestoras devem enviar anualmente a 
entidade reguladora a informac;:llo resultante do sistema de 
analise de desempenho, cabendo a essa ent idade realizar a 
sua analise e proceder a competente divulgac;:ao publica. 
5-Cabe a entidade reguladora medir, avaliar e divul

gar os niveis de satisfac;:ao dos utilizadores dos servic;:os. 

Artigo II ." 

Entidadc reguladora tlos scrvi ros 

1 - A entidade reguladora dos servi9os para os efeitos 
do presente decreto-\ei e a Entidade Regul adora dos Ser
vic;:os de Aguas e Residues, I. P. 

2 - Compete a entidade reguladora zelar pelo cumpri
mento das obrigac;:oes das entidades gestoras, decorrentes 
do presente decreto-lei e demais legislac;:ao aplicavel. como 
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objective de prom over a eficiencia e a qualidade do servic;:o 
prestado aos utilizadores e a sustentabilidade economico
-financeira da prestac;:ao destes serviyos, contribuindo para 
o desenvolvimento geral do sector. 

3 - 0 ambito de intervenyao da entidade reguladora e 
extensive! a entidade titular dos serviyos, quando esta for 
distinta da entidade gestora, sempre que estejam em causa 
direitos e obrigay5es desta ultima ou dos utilizadores. 

4 - Compete a entidade reguladora, na prossecuyaO 
dos numeros anteriores: 

a) Emitir recomendac;:oes gerais relativas a interpretac;:ao 
e a forma de implementac;:ao do presente decreta- lei ; 

b) Emitir pareceres, a pedido das entidades titulares e 
das entidades gestoras dos sistemas, sobre quest5es re
Jativas a interpretac;:ao e a forma de implementayaO do 
presente decreto-lei; 

c) Emitir pareceres sobre os contratos atinentes aos 
diversos modelos de gestao e respectivas pec;:as pre
-contratuais; 

d) Emitir recomendayoes gerais relativas aos taritarios 
dos servic;:os objecto do presente decreta-lei, independen
temente do modelo de gestao adoptado para a sua presta
c;:ao, e acompanhar o seu grau de adopc;:ao, divulgando os 
respectivos resultados; 

e) Elaborar c6digos de boas pniticas, nao vinculativos, 
no que diz respeito a implementac;:ao do presente decreto
-lei e da restante legislac;:ao aplicavel; 

/) Exercer as restantes competencias previ stas na lei. 

5 - Salvo disposic;:ao expressa em contrario. os parece
res da entidade reguladora previstos no presente decreto-lei 
sao emitidos no prazo improrrogavel de 30 dias uteis. 

6- Quando haja Iugar a audic;:ao da entidade reguladora 
nos termos previstos no presente decreta-lei , a mesma e 
obrigat6ria e realiza-se da seguinte forma: 

a) Os projectos de actos em causa sao remetidos a en
tidade reguladora, para seu conhecimento; 

b) Quando tal sejustifique, a enti dade reguladora pode 
decidir emitir parecer no prazo previsto no numero anterior 
sobre a desconfonnidade, total ou parcial, do projecto de 
acto em causa como presente decreto-lei , com pareceres, 
recomendac;:oes ou c6digos de boas praticas emitidos ao 
abrigo do n.0 4, ou restante legisla<;ao aplicavel. 

7 - Sao nulos os actos praticados sem a obten<;ao de 
parecer obrigat6rio da entidade reguladora ou antes do 
decurso do prazo para a respectiva em issao, bem como os 
actos realizados sem o decurso do procedimento de audic;:ao 
obrigatoria a que se refere o numero anterior. 

8 - As decisoes das entidades titulares ou gestoras des
confonnes as recomendac;:oes ou pareceres nao vinculativos 
previstos no presente decreto-lei devem fundamentar essa 
opc,:ao na respectiva deliberac;:ao ou decisao. 

9 - A entidade regu ladora pro cede a divulgac;:ao atraves 
da Internet das recomenday5es gerais e dos pareceres que 
emita, bem como dos relat6rios peri6dicos sobre o grau 
de implementayao do presente regime e de concretizac;:ao 
dos objectives que o norteiam. 

I 0 - Quando a entidade reguladora verifique que exis
tem fortes indicios de urn manifesto incumprimento, por 
parte de ta~iHirio dos servic;:os, do disposto no artigo 82.0 

da Lei da Agua, aprovada pela Lei n.0 58/2005, de 29 de 
Dezembro, nos artigos 20.0 a 23.0 do regime econ6mico e 
financeiro da agua, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 97/2008. 

de II de Junho, e no artigo 16. o da Lei das Financ;:as Lo
cais, aprovada pela Lei n. 0 2/2007, de 15 de Janeiro, pode: 

a) Pedir esclarecimentos a entidade as entidades gestoras 
sobre esse facto; 

b) No caso de a entidade gestora nao prestar os esclare
cimentos ou se estes nao afastarem os indfcios de incumpri
mento, aconselhar a entidade gestora a realizac;:ao de uma 
auditoria ao tarifario em causa, dando disso conhecimento 
a respectiva assembleia municipal, intennunicipal ou me
tropolitana e a entidade competente da tutela inspectiva; 

c) Recomendar a entidade gestora a revisao do tarifa
rio, de acordo com o enquadramento legal, dando disso 
conhecimento a respectiva assembleia municipal, inter
municipal ou metropolitana e a entidade competente da 
tutela inspectiva. 

II - 0 procedimento previsto no numero anterior 
aplica-se igualmente, com as devidas adaptayoes, a si
tuac;:oes em que existam fortes indicios de um manifesto 
incumprimento de disposic;:oes legais relativas a qualidade 
do servic;:o prestado, a protecc;:ao da saude publica e aos 
direitos dos con sum idores. 

Artigo 12.0 

Regula~ao de nivcis de qualidade do servi~o 
prcstado aos utilizadorcs 

Atraves de regu lamento, a entidade reguladora define 
niveis minimos de qualidade para os aspectos que estao 
directamente re lacionados com a qualidade do servic;:o 
prestado aos utilizadores e por eles sentidos directamente, 
bem como as compensa<;oes devidas em caso de incum
primento. 

Artigo 13.0 

Obriga~iio de in forma~ao a cntidade regulador:l 

I - As entidades gestoras devem remeter a entidade 
regul adora: 

a) Os tarifarios dos servic,:os, acompanhados da delibe
rac;:ao que os aprovou; 

b) Os relat6rios e contas ou documento equivalente de 
prestac;:ao de contas; 

c) As restantes informac;:oes decorrentes da aplicac;:ao das 
disposic;:oes do presente decreto-lei, do estatuto da entidade 
reguladora e demais legislac,:ao aplicavel. 

2- Os elementos previstos na alinea a) do numero 
anterior devem ser enviados no prazo de 10 dias ap6s a 
respectiva aprovac;:ao. 

3 - Os elementos previstos na alinea b) do n. 0 I devem 
ser enviados anualmente e ate ao tenno do 1.0 semestre do 
ano seguinte aquele a que respeite o exercicio considerado, 
devendo, no caso de entidades gestoras empresariais, estar 
certificados por auditor externo independente. 

CAPITULO III 

Modelo de gestao directa 

Artigo 14.0 

Gestiio directa do scrvi~o 

I - Um municipio, uma associac;:ao de municipios ou 
uma area metropolitana podem prestar os respectivos servi-
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c;:os descritos no artigo 2.0 directamente atraves de servic;:os 
municipais, de serviryos intem1Unicipais, de servic;:os muni
cipalizados ou de servic;:os intem1Unicipalizados. 

2- Sem prejuizo das regras orc;:amentais e de conta
bil idade aplicaveis aos servic;:os da administrac;:ao local 
autarquica, os serviryos municipals de aguas e residuos 
prestados em modelo de gestao directa devem ser objecto 
de apuramento econ6mico-ftnanceiro especiftco, atraves 
de contabilidade analitica. 

Artigo 15.0 

Servi~os intermunici pais e intermunicipalizados 

A constituiryao de sistemas intennunicipais e intenmmi
cipalizados de gestao directa deve ser precedida de estudo 
que fundamente a racionalidade econ6mica e financeira 
acrescentada decorrente da integrac;:ao territorial dos siste
mas municipais, devendo ser ouvida a entidade reguladora, 
nos tennos do 11.

0 6 do artigo 11.0 

CAPiTULO IV 

Modelo de delega~ao em empresa constituida 
em parceria com o Estado 

Artigo 16.0 

Gcstlio em regime de parceria 

I - Pod em ser estabelecidas parcerias entre o Estado e 
os municipios, as associac;:oes de municipios ou as areas me
tropolitanas com vista a explorac;:ao e gestao de sistemas mu
nicipais de abastecimento publico de agua, de saneamento 
de aguas residuais urbanas e de gestao de residuos urbanos. 

2- As parcerias referidas no nttmero anterior regem-se 
pelo disposto no Decreto-Lei 11 .0 90/2009, de 9 de Abril. 

CAPiTULOV 

Modelo de gestao delegada 

Attigo 17.0 

Delegaciio dos sen:icos 

I - Um municipio, uma associac;:ao de municfpios ou 
uma area metropol itana podem delegar os respect ivos 
servir;os descritos no artigo 2.0 em empresa do sector em
presarial local, abreviadarnente designada por empresa 
municipal, cujo objecto compreenda a gestao dos mesmos. 

2 - A delegac;:ao referida no numero anterior inclui a 
operac;:ao, a manutenc;:ao e conservac;:ao do sistema descritos 
no n° I do artigo 2.0 e pode incluir ainda a construc;:ao, 
renovac;:ao e substituiyao das intra-estruturas, instala<;oes 
e equipamentos, na tota lidade ou em parte do territ6rio 
da entidade delegante, sem prejuizo do n.0 1 do artigo 4.0 

3-A delegac;:ao referida no n.0 I e efectuada atraves da 
celebra<;ao de contrato de gestae delegada entre o mun ici
pio, a associac;:ao de municipios ou a area metropolitana e 
a empresa municipal delegataria. 

Artigo 18.0 

Const itui~:io da cmpresa municipal delega ta ria 

A empresa municipal delegataria e constituida nos ter
mos previstos no regime juridico do sector empresarial 
local, aprovado pela Lei n.0 53-F/2006, de 29 de Dezembro. 
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Artigo 19.0 

Afccta~Ji o de bcns municipais II prestacao dos servi~os 
por cmpresa municipal delegataria 

1 - A afectayaO de bens municipais a prestac;:ao dos 
servic;:os por empresa municipal delegataria e realizada 
mediante contrato de compra e venda, doac;:ao, arrenda
mento, comodato ou outra fonna de cedencia temporaria 
a titulo gratuito ou oneroso. 

2 - Quando a afectac;:ao prevista no numero anterior 
seja feita a titulo oneroso, o seu valor nao deve ultrapas
sar o resultante da aplicac;:ao dos criterios valorimetricos 
previstos no Decreto Regulamentar n.0 2/90, de 12 deJa
neiro, cabendo a uma entidade independente a realizac;:ao 
da respectiva avalia<;ao. 

3 - Para efeitos do n. 0 1, os aterros sanitarios nao po
dem ser cedidos temporariamente. 

4 - Tomando-se desnecessarios a prestaryao dos ser
vir;os, OS bens cedidos temporariamente sao devolvidos 
aos municipios. 

5 -Quando, por exigencia legal, os bens previstos no 
numero anterior devam ser desactivados, compete a enti
dade gestora assumir essa tarefa e respect ivos encargos. 

Artigo 20.0 

Contetido do contra to de gestiio dclcgada 

l - A entidade delegante e a empresa munic ipal dele
gataria celebram um contrato de gestao de legada, mediante 
0 qual esta ultima e autorizada a prestar OS servir;os dele
gados, dele constando: 

a) 0 ambito da de]egaryao, especificando OS serviryos, a 
tipologia de uti! izadores eo espac;:o territorial abrangido; 

b) A data a partir da qual a empresa municipal delegata
ria assume a responsabilidade pela prestac;:ao dos servic;:os; 

c) As regras de detenninar;ao da taxa de remunerac;:ao 
dos capitais pr6prios, bern como da sua base de incidencia 
de acordo com o previsto no artigo seguinte; 

d) As sanc;:oes aplicaveis pelo incumprimento dos objecti
ves e metas definidos nos termos das alineas a) a c) do n.0 3. 

2 - 0 contrato de gestao de legada tem urn prazo mi
nimo de vigencia de I 0 anos. 

3 - 0 contrato de gestao delegada define as obrigac;:oes 
da empresa municipal delegataria, devendo compreender 
infonnac;:ao sobre os seguintes aspectos: 

a) Os obj ectives para a empresa municipal delegataria 
integrados nos objectives definidos para o sector, mate
rializados em indicadores de cobertura e de qualidade de 
servir;o, de desempenho ambiental , de produtividade e de 
eficiencia de gestae; 

b) A identificaryao das principais in iciativas de caracter 
estrategico que a empresa municipal delegataria deve im
plementar, incluindo metas temporais e indicadores que 
pennitam aferir o seu sucesso; 

c) 0 plano de investim entos a cargo da empresa muni
cipal delegataria; 

d) 0 tarifario e a sua traject6r'ia de evoluc;:ao tempora l. 

4 - 0 contrato de gestae delegada pode defini r obri
gac;:oes da entidade delegante quanto ao financiamento da 
prestac;:ao dos servic;:os delegados atraves da atribuic;:ao de 
subsidies ou outras transferencias financeiras, nos tennos 
do artigo 25.0 
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5-Os dados previs ionais referidos nos numeros an
teriores inc idem sobre urn horizonte temporal de 15 anos, 
sendo os aspectos constantes do n.0 3 e do ntunero anterior 
definidos vinculativamente para os primeiros 5 anos. 

6 - No momenta da celebrar;:ao do contrato de gestao 
delegada, a empresa municipal delegataria deve apresentar 
uma ap6lice de seguro de responsabilidade civil extra
contratual de acordo com habituais pni.ticas vigentes no 
mercado segurador e de montante aprovado pela entidade 
delegante. 

7- A entidade reguladora e ouvida sabre o contrato de 
gestao delegada, nos termos do n.0 6 do artigo 11 .0 

Artigo 21 .0 

Remunera~lio do capital accionista 
da l'mprl'sa municipal dclcgataria 

I - A traject6ria tarifaria prevista no contrato de gestiio 
delegada deve pennitir previsionalmente que, no decurso 
de cada periodo vinculativo, os accionistas aufiram uma 
adequada remunerar;:ao dos capitais pr6prios. 

2 - Para efeitos do disposto no numero anterior, e ob
jecto de remunerar;:ao o valor do capital proprio apurado 
no inicio de cada exercfcio econ6mico, deduzido do valor 
de reservas de reavaliar;:ao e do valor de capital social 
subscrito mas ainda nao realizado nessa data. 

3 - A taxa de remunerar;:ao de referencia a aplicar ao 
capital previsto no numero anterior corresponde ao valor 
mais recente da taxa de jura sem risco, a data dos estu
dos que fundamentam a cria<;iio da empresa municipal 
delegataria, ou outra equivalente que a venha a substituir, 
acrescida de premio de risco definido no contrato de gestao 
delegada. 

Artigo 22.0 

Riscos nao transfcridos pcla en tidad e d~lcgante 

I - Pennanece da responsabilidade da entidade dele
gante o impacte finan ceiro decorrente da verificar;:ao dos 
seguintes riscos: 

a) Atrasos na d ispon ibi I izar;:ao de bens do domini o m u
nicipal; 

b) Modificar;:ao unilateral do contrato de gestao dele
gada, excepto modificar;:oes impostas ao plano de investi
mentos, caso em que e aplicavel o previsto no n.0 3; 

c) Casas de forr;:a maior cujos efeitos se produzam inde
pendentemente da vontade da entidade gestora, tais como 
desastres naturais, epidemias, conflitos armadas e actos 
de terrorism o. 

2 - 0 impacte financeiro da verificar;:ao dos riscos 
previstos no numero anterior deve ser objecto de quan
tificaryao, circunscrita ao periodo vincul ati vo em curso, 
acordada entre as partes, e ser regularizado atraves de 
lransferencia financeira directa entre as partes. 

3 - As modificar;:oes ao plano de investimentos impos
tas pela entidade delegante ou por esta autorizadas devem 
ser reflectidas na traject6ria tarifaria da em pres a municipal 
delegataria no periodo vinculativo subsequente. 

4 - A entidade delegante responde perante terceiros 
por danos causados pela empresa municipal delegataria 
no desen volvimento das actividades delegadas quando 
nao haja seguro e esteja esgotado o patrim6nio da empresa 
municipal delegataria. 

Artigo 23 .0 

Rcccitas tarifarias 

I - As tarifas a aplicar pela empresa municipal dele
gataria sao definidas no contrato de gestao delegada em 
vigor, expressas a prer;:os constantes e subsequentemente 
actualizadas com base na taxa de infla'riio, devendo a en
tidade delegante ratificar 0 seu calculo. 

2-Para efeitos da actualizar;:ao prevista no numero an
terior, o calculo da variar;:ao do tarifario deve ser realizado 
com base num indice de prer;:os de Laspeyres, em que as 
quantidades utilizadas sao as apuradas no periodo completo 
de 12 meses findo no mes de Junho do ano precedente ao 
exercicio no qual e aplicado o novo tarifario. 

3 - Nao sao considerados como custos admissiveis 
para efeitos de fundamentar;:ao de uma proposta de trajec
t6ria tarifaria os seguintes custos: 

a) Sanr;:oes aplicaveis pelo incumprimento dos objec
tives e metas definidos nas alfneas a) a c) do n. 0 3 do 
artigo 20.0

; 

b) Coimas e sanr;:oes pecuniarias compuls6rias previstas 
no artigo 72.0 ou noutra legislar;:ao aplicavel. 

Artigo 24.0 

Poderes da entidade delcgantc 

1 - A entidade delegante dispoe dos seguintes po
deres relativamente a actividade da empresa municipal 
delegataria: 

a) Definir;:ao dos objectives previstos na alinea a) do 
n.0 3 do artigo 20.0

, que devem tambem nortear as revisoes 
do contrato de gestiio delegada; 

h) Aprovar;:ao do tarifario dos servir;:os para os periodos 
vinculativos e ratificar;:ao das actualizar;:oes anuais; 

c) Modificar;:ao unilateral do contrato, desde que res
peitado o objecto e ambito do contrato, nomeadamente 
imposir;:iio de modificar;:oes ao plano de investimentos 
previsto no contrato de gestao delegada; 

d) Autorizar;:ao do exercfcio de actividades com ple
mentares e acess6rias pel a empresa municipal delegataria, 
devendo a entidade regu ladora ser infonnada da mesma; 

e) Autorizar;:ao de aumentos de capital socia l propostos 
pela em presa municipal de legataria, ou da sua abertura a 
terceiros, sem prejuizo dos limites impastos pelo presente 
decreto- lei; 

J)Aplicaryao das san<;oes previstas na alinea d) do n.0 1 
do artigo 20.0 

2 - A empresa municipal delegataria de capitais ex
clusivamente publicos esta sujeita ao poder da entidade 
delegante de emitir ordens ou instrur;:oes relativamente a 
actividade delegada de gestao do sistema em causa, bem 
como de definir as modalidades de verificar;:ao do cum
primento das ordens ou instrur;:oes emitidas. 

Artigo 25.0 

Subsidios da t'Otidadc dclcgantc a emprl'sa 
municipal delegataria 

1 - Caso haj a subvenr;:ao da prestar;:ao dos servir;:os de 
interesse gera l a cargo da empresa municipal delegataria 
por parte da entidade delegante, a mesma obedece ao re
gime que regula as transferencias financeiras necessarias 
ao iinanciamento anual da act ividade de interesse geral, 
devendo constar do contrato de gestao delegada. 
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2- As subven<;:oes previstas no n(unero anterior podem 
ser condicionadas, minoradas ou majoradas confonne o 
grau de desempenho da empresa municipal delegataria 
na concretiza<;:ao dos objectives previstos na alinea a) no 
11.

0 3 do artigo 20.0 

Artigo 26.0 

Partidpa~iio de capitais privados em emprcsas 
m unicipais delegatJirias 

i - A participac;ao de capitais privados no capital de 
empresas municipais delegatarias nao pode conferir-lhe 
posic;ao de intluencia dominante, tal como previsto no 
n.0 I do artigo 3.0 do regime juridico do sector empresarial 
local, aprovado pela Lei 11.0 53-F/2006, de 29 de Dezembro. 

2- Quando haja participac;ao de capital privado no 
capital de empresas municipais delegatarias, o contrato de 
sociedade deve prever um per[odo minima de permanencia, 
que nao deve ser inferior a I 0 anos. 

3-No tenno do periodo minima previsto no numero 
anterior o parceiro privado pode exercer uma opc;ao de 
venda sobre a entidade delegante relativa as suas acc;oes na 
empresa municipal delegataria, porum prec;o de exercicio 
igual a 70% do seu valor de aquisic;ao. 

4- No tenno do perfodo minima previsto no n.0 2, a 
entidade delegante pode exercer uma opc;ao de compra 
sabre o parceiro privado relativa as suas acc;oes na empresa 
municipal delegataria, por um prec;o de exercicio igual a 
130% do seu valor de aquisic;ao. 

5 - 0 contrato de sociedade deve prever ainda a pos
sibilidade de exercicio das opc;oes de venda e de compra 
referidas nos numeros anteriores no final de cada ciclo de 
I 0 anos subsequente ao periodo inicial. 

6 - 0 exercicio das opc;oes previstas no presente ar
tigo deve ser precedido de uma notificac;ao a contraparte 
com uma antecedencia de 18 meses. 

7- No tenno do periodo minima previsto no n.0 2, o 
parceiro privado pode transmitir a sua pos ic;ao a terceiros, 
total ou parcialmente, ficando tal transmissao sujeita ao 
direito de preferencia dos demais accionistas, nos termos 
a fixar no pacta social. 

8 - E vedado o acesso de empresas que integram o 
sector empresarial do Estado ao capital de empresas mu
nicipais delegatarias com participac;ao de capitais privados 
nos tennos do n.0 1. 

Artigo 27.0 

Procedimento de seleqiio de capitais privados 

I -A selecc;;ao de capitais privados realiza-se me
diante procedimento de contratac;ao publica, nos tennos 
do Codigo dos Contratos Publicos, que tem por objecto a 
participac;ao financeira do parceiro privado bern como o 
seu contribute para a melhor gestao do servic;o delegado. 

2 - 0 cademo de encargos do procedimento define os 
seguintes pressupostos a observar par todos os concorren
tes nas respectivas propostas: 

a) Valor de realizac;ao do capital socia l, bem como a 
participac;ao do parceiro privado; 

b) Niveis de qualidade de ser vic;o; 
c) Taxas de atendimento exigidas e seu escalonamento 

no tempo; 
d) Investimentos estrategicos a realizar; 
e) Mapa de quantidades para os primeiros cinco anos, 

incluindo numero de clientes por segmento e respectivos 
niveis de utilizac;lio dos servic;os; 
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f) Modelo financeiro do projecto; 
g) Valor maximo em fnimo para a taxa de rentabilidade 

do capital accionista expressa em tennos de premia de 
risco a acrescer a taxa de juro sem risco; 

h) Minuta de acordo parassocial. 

3 - Em anexo ao cademo de encargos constam o con
trato de sociedade, os estatutos da empresa municipal de
legataria eo contrato de gestao delegada celebrado com a 
entidade delegante, os quais devem serrevistos em func;:ao 
da proposta vencedora. 

4 - Os aspectos deixados a concorrencia pelas pec;as 
do procedimento, sabre os quais incide o criteria de adju
dicac;ao, devem ser seleccionados de entre os seguintes: 

a) Valor actualizado a taxa de j uro sem risco dos pro
veitos tarifarios para os primeiros cinco anos, englobando 
todos os servic;os a prestar pela empresa municipal dele
gataria; 

b) Taxa de remunerac;:ao do investimento accionista; 
c) Estrutura de financiamento com recurso a capitais 

alheios, sua evoluc;ao ao Iongo do tempo, respective custo 
e robustez/credibilidade da proposta; 

d) Identificac,:ao de areas de potencial melhoria de efi
ciencia e provas apresentadas da sua capacidade de im
plementac,:ao; 

e) Natureza dos servic;os de apoio a gestao a serem 
contratados pel a empresa municipal delegataria e respec
tive custo; 

f) Valor actualizado a taxa dejuro sem risco dos provei
tos minirnos a que a empresa municipal delegataria tem 
direito durante os prirneiros cinco anos na eventualidade 
dos proveitos tarifarios reais serem inferiores aqueles m f
nimos; 

g ) Alterac;:oes ao contrato de sociedade, estatutos, acordo 
parassocial e contrato de gestao delegada. 

5 - No caso previsto na a linea./) do numero anterior, 
cabe a entidade delegante pagar 0 ctefice correspondente 
a empresa municipal delegataria. 

6 -A entidade reguladora e ouvida sabre as pec;as do 
procedimento e a minuta dos contratos a celebrar com o 
parceiro privado, nos tennos do 11 .0 6 do artigo 11.0 

Artigo 28.0 

Conccssao parcial do seryi~o a entidades privadas 

I - A empresa municipal delegataria de servic;os in
termunicipais pode, desde que autorizada pela entidade 
delegante, concessionar parte do servic;o que nela foi de
legado, aplicando-se com as devidas adaptac;oes o previsto 
no capitulo v1 do presente decreta-lei. 

2-No ambito do procedimento de contratac;:ao publica 
para escolha do concessionario, as tarifas definidas no con
trato de gestao delegada constituem um limite maximo para 
efeitos das propostas a apresentar pelos concorrentes. 

3 -No case de haver concessao de parte do servic;o, a 
empresa municipal delegataria mantem os direitos e obri
gac;oes perante a entidade delegante fixados no contrato 
de gestao delegada. 

Artigo 29. 0 

Revisiio do contrato de gestao dclcgada 

I - A revisao do contrato de gestao delegada deve 
retlectir a actual izac;ao do indexante previsto no n.0 3 do 
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artigo 21.0 e permitir previsionahnente uma adequada re
munera<;ao do capital accionista durante o novo periodo 
vinculativo. 

2 ~A base de calculo do capital proprio para efeitos 
do nitmero anterior corresponde aos valores registados 
nas contas da empresa municipal delegataria segundo os 
criterios previstos no artigo 21 .0 

3 - Compete a em pres a municipal delegataria preparar 
uma proposta de revisao do contrato de gestao delegada, 
instruida com os seguintes elementos: 

a) Os aspectos referidos no n.0
' 3 e 4 do artigo 20. 0

; 

b) A evolu<;ao das principais variaveis operacionais da 
empresa municipal delegataria; 

c) Uma analise custo-beneficio dos principais novas 
investimentos propostos; 

d) Demonstras:oes financeiras da empresa municipal 
delegataria e plano de financiamento; 

e) Relat6rio comparative do hist6rico do cumprimento 
dos aspectos referidos nos n. 0

' 3 e 4 do artigo 20.0 

4 - Os elementos descritos no numero anterior devem 
incluir os dados hist6ricos reportados aos ultimos 5 anos, 
quando aplicavel, e os dados previsionais para um hori
zonte temporal de 15 anos, sendo os aspectos referidos nos 
n.0

' 3 e 4 do artigo 20.0 definidos vinculativamente para o 
periodo subsequente de 5 anos. 

5-A entidade reguladora e ouvida sabre a revisao 
do contrato de gestae delegada, nos termos do n .0 6 do 
artigo 11. 0 

6 - Eventuais revis6es extraordinarias intercalares da 
traject6ria tarifaria em vigor devern ser previamente auto
rizadas pela entidade delegante, ap6s parecer vinculativo 
da entidade reguladora. 

Artigo 30.0 

Consequfncias da revoga~iio do rontrato de gcstiio dclcgada 

No caso de revoga<;ao do contrato de gestae delegada 
e quando haja participa<;ao de entidades privadas no ca
pital da empresa municipal delegataria, estas devem ser 
indemnizadas pelo valor calculado nos termos do n.0 4 
do artigo 26.0 

CAPITULO VI 

Modelo de gestio concessionada 

Artigo 31.0 

Regime juridico aplid\·cl 

A atribui<;ao e a execus:ao da concessao de servi<;os 
descritos no artigo 2.0 rege-se pelo disposto no presente 
decreta-lei e, subsidiariamente, no C6digo dos Contratos 
Publicos. 

Artigo 32.0 

Contclido da conccssao 

I - A concessao dos servi<;os municipais inc lui a ope
ra<;ao, a manutens:ao e a conservar;ao do sistema, previstas 
no n.0 I do mtigo 2.0

, e pode incluir ainda a constru<;iio, a 
renova<;ao e a substituic;:ao de infra-estruturas, instala<;oes 
e equipamentos. 

2 - No caso da concessao de serv ic;:os municipais de 
saneamento de aguas residuais urbanas, podem ser in
cluidos no objecto da concessao os servi<;os de gestae de 

aguas pluviais, devendo o concessionario ser directamente 
remunerado pelo concedente pela respectiva gestao. 

3 - No caso da concessao de servis:os municipais de 
gestao de residues urbanos, podem ser incluidas no objecto 
da concessao as actividades de limpeza urbana. devendo 
o concessionario ser directamente remunerado pelo con
cedente pela respectiva execu<;ao. 

Artigo 33.0 

. .\mbito territorial da concessiio 

I -A concessao abrange a totalidade do territorio de urn 
municipio, de urna associa<;ao de municipios ou de uma area 
metropolitana, na data de celebra<;iio do contrato de concessiio. 
2- Excepcionalmente, podem ser excluidas partes do 

territ6rio referido no numero anterior, por razoes tecnicas, 
economicas ou administrativas. 

3 - 0 contrato de concessao pode prever o alargamento 
do territ6rio a areas servidas por junta de freguesia ou as
socia<;ao de utilizadores ap6s a extinr;ao de tais situa<;oes. 

4 - 0 ambito territorial da concessao deve ser clara
mente delimitado pelo concedente no procedimento de 
contrata<;ao publicae no contrato de concessao. 

Attigo 34.0 

Prazo da conccssao 

A fixas:ao do prazo da concessao obedece ao disposto 
no n.0 I do artigo 410.0 do C6digo dos Contratos Publicos, 
nao podendo este prazo exceder, incluindo a dura<;iio de 
qualquer prorroga<;ao, 30 ou 15 anos consoante haja ou nao 
investimento significative de expansao, modemizac;:ao ou 
reabilita<;iio a cargo do concessionario. 

Artigo 35.0 

Partilha de r iscos 

I - A concessao deve implicar uma significativa e 
efectiva transferencia do risco para o concessionario, sem 
prejuizo da possibil idade de o contrato de concessao iden
tificar riscos que permanecem sob responsabilidade finan
ceira do concedente ou cujo impacte possa ser repercutido 
atraves das tarifas aplicadas aos utilizadores. 

2 - Pennanecem obrigatoriamente na esfera da respon
sabilidade financeira do concedente os seguintes riscos, 
cujo impacte deve ser regularizado atraves de compensac;ao 
directa entre as partes: 

a) Atrasos na disponibil iza<;iio de bens do dominic mu
nicipal ou de eventuais investimentos que fiquem a cargo 
do concedente; 

b) Modifica<;ao unilateral de obriga<;oes previstas no 
contrato de concessao, excepto modificas:oes impostas ao 
plano de investimentos; 

c) Casas de for<;a maior cujos efeitos se produzam in
dependentemente da vontade do concessionario, tais como 
desastres naturais, epidemias, conflitos arm ados e aetas de 
terrorismo, e cuja cobertura por seguros contratados pelo 
concessionario niio esteja prevista no contrato de concessao; 

d) Atrasos nos processos de licenciamento municipal , 
na obten<;ao de autoriza<;6es ambientais e na realizac;:ao 
de expropria<;6es e servid6es por motivo nao imputavel 
ao concessiomirio; 

e) Custos re]ativos aos processos de expropriac;ao e 
constitui<;iio de servid6es que excedam o valor definido 
do contrato de concessao; 
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f) Custos provocados por atrasos na conclusao de 
eventuais obras que terceiros tenham assumido perante 
o concedente e cujos prazos de conclusiio constituam urn 
pressuposto do contrato de concessiio; 

g) Atrasos na entrega de subsistemas geridos por juntas 
de freguesia ou associa<;:oes de utilizadores, caso tal esteja 
previsto no contrato de concessao. 

3-Devem ser reflectidos no tarifario aplicado aos 
utilizadores os impactes decorrentes da verifica<;:ao dos 
seguintes riscos: 

a) Altera<;:oes legislativas ou regulamentares; 
b) Altera<;:ao das tarifas do sistema multimunicipal em 

cujo territ6rio se insere diferentes do previsto no contrato 
de concessao; 

c) Modifica<;:oes ao plano de investimentos autorizadas 
pelo concedente que nao reflictam a incorporar;:ao de meros 
desvios de custos ou calendario face ao plano de investi
mentos previsto no contrato de concessao. 

4 - Compete ao concedente quantificar o impacte fi 
nanceiro da verificar;:ao dos riscos afectos a cada uma 
das partes, circunscrito ao periodo em causa, de forma a 
pennitir a sua regularizar;: iio de tres em tres anos para os 
casos previstos no 11 ° 2, o u em sede de revisao do contra to 
de concessao para os casos referidos no n.0 3, nos tennos 
previstos no artigo 54.0 

5-0 impacte decorrente da verificar;:ao de riscos as
sociados a prestar;:ao do servir;:o que nao estejam expressa
mente ressalvados no contrato de concessao e apropriado 
ou suportado pelo concessionario ate aos limites fixados 
no contrato de concessao, a partir dos quais ha Iugar a 
transferencia de beneficios ou perdas anonnais, atraves 
da revisao do contrato de concessao, nos tennos previstos 
no artigo 54.0 

Artigo 36.0 

Decisao de concessionar 

1 - A decisao de atribuir a concessao de um servir;:o 
municipal deve ser precedida de estudo que demonstre 
a viabilidade financeira da concessao e a racionalidade 
econ6mica e financeira acrescida decorrente do desen
volvimento da actividade atraves deste modelo de gestao, 
designadamente em funr;:ao de expectaveis ganhos de efi
c iencia e de transferencia para o concessionario de riscos 
passivei~ de por este serem melhor geridos. 

2 - E vedado o acesso de empresas que integram o sector 
empresarial do Estado ao capita l de concessiomirios de siste
mas municipais. 

Artigo 37.0 

Recomenda\iies da enlidade reguladora 

A entidade adj udicante deve ter em considerar;:ao as 
recomendar;:5es da entidade reguladora na elaborar;:ao das 
per;:as do procedimento. 

Artigo 38.0 

Cadcrno de cncargos 

I - Sem prejuizo do disposto no C6digo dos Contratos 
Publicos, do cadem o de encargos deve constar: 

a) Os obj ectives e as cond i~oes a atingir no servir;:o 
a concessionar, nomeadamente niveis de cobertura e de 
atendimento e exigencias quanto ao desempenho da ex-
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plora9iio, concretizadas em indicadores de qualidade do 
servi9o escalonados no tempo e procedimentos de calculo 
para a sua aferir;:ao peri6dica; 

b) 0 modelo de partilha de r iscos que se pretenda adop
tar para a concessao; 

c) Eventuais investimentos que fiquem a cargo do conce
dente e as datas limite para a sua entrada em explorar;:ao; 

d) Eventuais obras da responsabilidade de terceiros e 
respectivas calendarizar;:oes que possam requerer articu
lar;:ao com aquelas; 

e) As datas limite para a entrada em explorar;:ao de in
vestimentos a cargo do concessiomirio; 

f) Eventuais limites quantitativos a subcontrata<;:ao de 
servir;:os, empreitadas e fornec imentos pelo concessio
m!ri o; 

g) As posir;:oes contratuais do concedente que sao trans
mitidas para o concessionario re lat ivas a prestar;:iio do 
servir;:o a concessionar; 

h) Os pressupostos a serem observados por todos os 
concorrentes na elaborar;:ao do modelo financeiro que 
sustentam as suas propostas, des ignadamente de natureza 
macroecon6mica, demografica e s6cio-econ6m ica; 

i) Jdentificar;:ao dos servir;:os passiveis de facturar;:ao 
atraves de tarifarios pr6prios, bem como requisitos relati 
vos as estruturas tarifarias a apJicar; 

j) 0 montante eo calendario de pagamento da retribui
r;:ao ao concedente, caso haja Iugar a mesma; 

f) 0 montante an ual destinado a suportar os encargos de 
func ionamento da comissao de acompanhamento, repartido 
em partes iguais entre o concessionario e o concedente; 

m) 0 regime de multas contratuais a aplicar por in
cumprimento do contrato de concessao, c larificando as 
circunstiincias e a forma de detennina<;:ao do valor das 
multas; 

n) As condir;:oes e o montante da a police de seguro 
de responsabil idade civil extracontratual a contratar pelo 
concessionario; 

0) A forma de calculo da indemniza~YiiO devida em caso 
de resgate. 

2 - Do cademo de encargos podem constar: 

a) Exigencias que o concedente entenda formu lar quanta 
aos investimentos de expansao ou renovar;:ao pelo con
cessionario, des ignadamente a definir;:ao de um plano de 
investimentos m inim a obrigat6rio para o horizonte tem
poral da concessao; 

b) Exigencias especiais que o concedente entenda for
mular quanta a estrutura accionista e aos estatutos do con
cessionario; 

c) Eventuais restrir;:oes ao modelo de financiamento a 
adoptar pelo concessionario. 

3 - Em anexo ao cadem o de en cargos devem constar, 
pelo menos, os seguintes e lementos: 

a) lnventario dos bens e relar;:oes juridicas afectos ao 
servir;:o a concessionar, incluindo, no que respeita as prin
cipais infra-estruturas e equipamentos: 

i) A avaliar;ao das suas condir;:oes de conservar;:iio e 
funcionamento; 

ii) 0 regim e da propriedade e titulo de utilizar;:ao ac
tual, os onus ou encargos a que esteja sujeita, bem como 
a modalidade de afectar;:ao a futura concessao; 

iii) 0 respectivo valor nos termos previstos no artigo 19.0
: 
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b) Listagem das obriga96es contratuais referentes a aqui
sis:ao de servi9os ou fomecimentos assumidas pelo conce
dente e a transferir para o concession::irio e c6pia dos res
pectivos contratos, sempre que materialmente relevantes. 

Artigo 39.0 

Crittlrio de adj udica~iio 

I - A selec9ao dos concorrentes obedece ao princi
pro gera l de que os utilizadores devem dispor, ao menor 
custo, de um servis:o com a qualidade especificada nos 
documentos do procedimento e exigida por lei, tendo por 
base os criterios de adjudica9ao definidos no programa 
do procedimento. 

2 - A entidade reguladora pode emitir recomendas:oes 
genericas relativas aos factores e subfactores que densifi
cam o criterio de adjudicas:ao e respectivas ponderas:oes. 

3 - Dos factores referidos no numero anterior deve 
cons tar: 

a) 0 valor actualizado, a taxa de juro sem risco, dos pro
veitos tarifarios para o periodo da concessao, eng lobando 
todos os servis:os a prestar pelo concessionario com base 
no mapa de quantidades fomecido no cademo de encargos; 

b) A taxa de remunerayao do investimento accionista; 
c) 0 valor actualizado, a taxa de juro sem risco. dos pro

veitos minimos a que o concessionario tern direito durante 
o perfodo da concessao na eventualidade dos proveitos 
tarifarios reais serem inferiores aqueles minim os; 

d) A adequayao do plano de investimentos proposto 
ao cumprimento dos objectivos exigidos pelo cademo de 
encargos e clareza quanto aos compromissos de rea liza
s:ao de investimentos assum idos para todo o periodo da 
concessao; 

e) A proposta de estrutura de financiamento. sua evo
luyao ao longo do tempo, respectivo custo e credibilidade 
da proposta, bern como sua robustez perante cenarios de 
evolu9ao adversa. 

4 - No caso previsto na alinea c) do numero anterior, 
cabe ao concedente pagar o defice correspondente ao con
cessionario. 

5 - Para efeitos do previsto na alinea e) do n. 0 3, o 
plano de financiamento a apresentar pelos concorrentes 
deve discriminar as fonnas e fontes de financiamento pro
pastas, bern como os respectivos custos. 

Artigo 40.0 

Contrato de conccssiio 

1 - Do contrato de concessao constam obrigatoria
mente: 

a) 0 tarifario a aplicar no primeiro exercicio econ6mico 
em que o concessionario inicie a explorayao, bem como a 
subsequente traject6ria tarifaria nos tennos previstos no 
artigo 43.0

; 

b) 0 plano de investimentos da concessao, especificando 
a responsabilidade pela respectiva execu9ao e as datas 
limite de conclusao dos investimentos criticos; 

c) 0 caso base do modelo financeiro da concessao, o 
qual serve de referencia para o ca lculo de eventuais com
pensa<;oes entre as partes e para a eventual negociayao de 
uma revisao do contrato de concessao; 

d) Os proveitos minimos anuais , expresses a preyos 
constantes, a que o concessionario tem direito durante 

o perfodo da concessao na eventualidade dos proveitos 
tarifarios reais serem inferiores aqueles minimos. 

2 - No momento da celebrayao do contrato de con
cessao, o concessionario deve apresentar uma ap61ice de 
seguro de responsabilidade civil extracontratual, de acordo 
corn habituais praticas v igentes no mercado segurador, e 
de montante definido no cademo de encargos. 

3 - A entidade reguladora e ouvida antes da celebrarrao 
do contrato de concessao sabre am in uta do contrato, nos 
tennos do 11.

0 6 do artigo 11 .0 

Artigo 41.0 

Pcriodo de transi~iio e inirio da conccssao 

I - 0 contrato de concessao define o periodo de tran
siyao que se inicia na data da sua celebrayao e nao pode 
ter uma durayao superior a seis meses. 

2 - 0 periodo de transiyao tem por objective permitir 
ao concessionario o desenvolvimento de todas as ac96es de 
implementayaO da estrutura destinadas a garantir que nao 
ocorram quebras de continuidade e qualidade do servi9o 
com o inicio da sua explorayao. 

3 - Durante o periodo de transiyao, o concedente, que 
mantem a responsabilidade pelo servi9o, deve prestar todo 
o apoio ao concessionario, designadamente, pennitindo 
o livre acesso a todas as instalayoes afectas a concessao 
e assegurando a diligente colaborayao do pessoal afecto 
ao servi9o. 

4 - Durante o periodo de transi9ao: 

a) As partes assinam um auto de vistoria no qual e ratifi
cado ou alterado o inventario dos bens e relayoes j uridicas 
anexo ao contrato de concessao, passando a substi tui-lo; 

b) 0 concessionario, no caso de servi<;os de abaste
cimento de agua, submete a autoridade competente um 
programa de controlo da qualidade da agua para consumo 
humano, com a antecedencia necessaria a sua aprovayao 
antes do final do periodo de transis:ao; 

c) 0 concedente transmite para o concessionario as 
autoriza96es ambientais de que disponha, necessarias aos 
servis:os concessionados, nos termos da legisla<;ao apli
cavel; 

d) 0 concessionario infom1a os utilizadores do servi<;o, 
atraves de comunicayao escrita, da data a partir da qual 
esta assume a responsabilidade pela prestayao do servi9o 
e a posi9ao contratual do concedente. 

5-A contagem do prazo da concessao inicia-se como 
termo do periodo de transi9ao, assum indo o concessionario 
a partir dessa data a plena responsabilidade pela gestao 
do sistema. 

Artigo 42.0 

Rctribui~a o 

I - 0 contrato de concessao pode prever o pagamento 
de uma retribui9ao do concessionario ao concedente, re
ferente a: 

a) Alienayao ou cedencia da utilizayao a titulo oneroso 
dos hens afectos a concessao; 

b) Financiamento de eventuais investimentos que, no 
contrato de concessao estejam a cargo do concedente. 

2 - A retribui9ao nao pode constituir uma contrapartida 
pela cedencia da explora<;ao do servi9o publico. 
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3- 0 montante eo calendario de pagamenlo da retri
bui<,:ao ao concedente sa.o fixados pelo concedente previa
mente a abertura do procedimento de forma<,:ao do contrato 
de concessao e devem constar do contrato. 

4 - Os pagamentos relativos a retribui<,:ao devem ser 
feitos sob a forma de anuidades ao Iongo de toda a con
cessao, nao antecipaveis, e cujo valor previsto para os 
primeiros cinco anos do contrato de concessao nao pode 
ex ceder 40 % do valor actual izado a taxa de juro sem risco 
da totalidade dos pagamentos previstos n.o contrato de 
concessao. 

5-A retribui<,:ao devida pelo concessionario deve ser 
revista se o concedente alterar o plano de investim entos. 

Anigo 43.0 

Receitas e tarifftrio 

I - As tarifas do primeiro anode explora<,:ao resultam 
da proposta vencedora no ambito do concurso publico. 

2- Para alem das variac;:oes medias do tarifario, ex
pressas a prec;:os constantes, que sejam fixadas no contra to 
de concessao, as actualiza<,:oes anuais do tarifario medio 
incorporam a taxa de infla<,:iio. 

3 - Para efeitos das actualiza<,:oes previstas no numero 
anterior, o calculo da varia<,:iio do tarifario deve ser rea
lizado com base num indice de pre<,:os de Laspeyres, em 
que as quantidades utilizadas sao as apuradas no periodo 
complete de 12 meses findo no mes de Junho do ano pre
cedente ao exercicio no qual e aplicado o novo tarifario. 

Artigo 44.0 

Comissao de acompanh.amento da conccssao 

1 - Na data de celebra<,:ao do contrato de concessao e 
constituida uma comissao de acompanhamento integrando 
um representante designado pelo concedente, um represen
tante designado pelo concessionario e um terceiro elemento 
co-optado pelos anteriores, que preside. 

2- Compete a comissao de acompanhamento : 

a) Emitir parecer sobre a confonnidade com o contrato 
de concessao dos projectos de execu<,:ao de investimentos 
submetidos pelo concessionario a previa aprovac;:ao do 
concedente; 

b) Emitir re lat6rio anual relative ao cumprimento do 
contrato de concessiio, a remeter igualmente a entidade 
reguladora, ate ao final do 1.0 trimestre do ano seguinte 
ao que diz respeito; 

c) Emitir parecer sobre a apl icabilidade das sanc;:oes 
contratuais previstas para situac;:oes de incumprimento e 
respect ive montante; 

d) Emitir parecer sobre a efectiva verifica<,:ao de riscos 
que permanecem na responsabilidade do concedente e 
quantificar as compensac;:oes devidas ao concessionario 
ou concedente, conforme o caso; 

e) Auscultar am bas as partes e recolher os respectivos 
contributes em sede de preparar;ao de alterac;:oes do con
trato de concessao; 

f) Emitir parecer sobre diferendos entre as pa11es, no
meadamente quanto a interpretac;:ao de ch\usulas contra
tuais. 

3 - 0 prazo para a emissao dos pareceres referidos 
no numero anterior e de 45 dias uteis ap6s a solicitac;:ao 
por uma das partes, salvo no caso da alinea./) do n(nnero 
anterior, em que e de 20 dias l!teis. 
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4 - Os pareceres da comissao de acompanhamento nao 
sao vincu lativos, aplicando-se os mecanismos de resoluc;:ao 
de diferendos e arbitragem sem pre que os mesmos nao 
sejam voluntariamente seguidos pelas partes. 

Artigo 45.0 

Poderes do concedente 

Compete ao concedente, nos tennos previstos no pre
sente decreto-lei: 

a) Ratificar a actualiza<,:ao anual das tarifas, nos termos 
previstos no contrato de concessao; 

b) Aprovar os projectos de execu<,:iio de investimentos 
previstos no contrato de concessao submetidos pelo con
cessionario; 

c) Impor moditicac;:oes uni laterais do contrato de con
cessao, por razoes de interesse publico; 

d) Fiscalizar o concessionario, procedendo, no caso de 
incumprimento, a aplicac;:ao de multas e demais san<,:oes 
contratuais, ao sequestra ou a resoluc;:ao unilateral do con
trato de concessao; 

e) Resgatar a concessao por raz5es de interesse pu
blico. 

Artigo 46.0 

Dever do conccdcntc quanto ao rumpr imento 
de nnrm as ambientais 

No periodo inicial da concessao e enquanto nao haja 
condi<,:6es para o cumprimento imediato pelo concessio
mirio das normas ambientais em vigor, o concedente deve 
di ligenciar junto das autoridades ambientais a celebra<,:ao 
de contratos de adaptac;:ao ambiental, nos tennos da legis
lac;:ao aplid.vel. 

Artigo 47.0 

Rcsponsabilidadr do concession:iri o perante tercei ros 

I - 0 concessionario e responsavel perante terceiros 
pelos prejuizos causados pelos servi<,:os concessionados, 
inc luindo danos materiais e morais, continuados ou nao, 
e Iueras cessantes, resultantes, nomeadamente, de doenc;:a, 
intoxicac;:ao, envenenamento e poluic;:ao. 
2-A responsabilidade do concessionario mantem-se 

ainda que recorra a subcontrata<,:ao de terceiros para realizar 
qualquer parte dos serviyos concessionados. 

Artigo 48 .0 

Dever do concessionario quanto 1! localiza~iio 
das i nstala~oes dos servi~os 

0 concessionario deve manter as instalac;:oes dos servi
c;:os operacionais, de assistencia domiciliaria e de atendi
mento presencia! no perimetro territorial do concedente. 

Artigo 49.0 

Rcla~iics rom ou tras entidades gestoras 
municipais c multimunicipais 

I - 0 concessiomirio pode prestar ou adquirir os se
guintes servi<,:os a outras entidades gestoras localizadas 
fora do ambito territorial da respectiva concessao, desde 
que autorizada pelo concedente: 

a) Venda ou aquisic,;ao de agua bruta ou tratada em zonas 
de fronteira entre ambitos territoriais de servic;:os; 
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b) Recep91iO ou entrega de aguas residuais urbanas e ou 
pluviais em zonas de fronteira entre ambitos territoriais 
de servic;os; 

c) Recep9ao ou entrega de resfduos urbanos. 

2 - 0 concessiomirio assume a posi9ao de utilizador 
do sistema multimunicipal em cujo territ6rio se insere, 
quando aplicavel. 

3 - Para efeitos do numero anterior, o concedente deve 
comunicar a entidade gestora do sistema multi municipal a 
transmissao da respectiva posi9ao contratual, no prazo de 
30 dias a contar da celebra9ao do contrato de concessao. 

4 - No caso previsto no n.0 2, o municipio responde 
subsidiariamente ao concessiomirio perante a entidade 
gestora do sistema multimunicipal. 

Artigo 50 .0 

Rcla~ocs funcionais com os municipios 

I - Na execuc;:ao do contrato de concessao, o conces
sionario deve articular-se com os servi9os competentes 
dos municipios no sentido de respeitar as orientac;:oes de
finidas em materia de pianos municipais de ordenamento 
do tetTit6rio. 

2- 0 concession aria deve ser consultado no ambito do 
control a previa de opera96es urbanfsticas, no que respeita 
a viabilidade de disponibilizac;:ao atempada do servic;:o e 
respective impacte na economia da concessilo. 

Artigo 51.0 

DeYCr de informa~iio sobre o cxercicio 
de actividades accssorias ou complemcntarcs 

0 concessionario informa a entidade reguladora da au
torizac;:ao dada pelo concedente para exercer actividades 
que, nao constituindo o objecto principal do contrato de 
concessao, possibilitem uma mais-valia para os utilizadores 
dos servic;:os ou uma utiliza9ao mais eficiente dos recursos 
geridos pelo concessionario. 

Artigo 52.0 

AlienafiiO ou onera~ao da concessiio 

Nao e permitida a transmissao, total OLI parcial, da con
cessao, salvo nos casas de estipulac;ao contratual de direitos 
de step in e step out previstos no C6digo dos Contratos 
Publicos. 

Artigo 53. 0 

Subconccssiio c subcontralafiio 

I - 0 concessionario pode, desde que autorizado pelo 
concedente, subconcessionar parte do servic;:o, nao podendo 
dai resultar a aplicac;:ao de tarifas superiores as previstas 
no contrato de concessao. 
2-No caso de haver subconcessao de parte do serv i~o, 

o concessionario mantem os direitos e obrigac;oes perante 
o concedente fixados no contrato de concessao. 

3-0 contrato de concessao pode prever limites quan
titativos a subcontratac;:ao de servic;os, empreitadas e for
necimentos pelo concessionario. 

4 - 0 concedente pode recusar a utiliza~ao de subcon
tratados quando haja fundado receio de que a subcontrata
c;ao envolve um aumento de risco de incumprimento das 
obriga<yoes emergentes do contrato de concessao ou quando 

nao seja evidente uma rnais-valia dessa subcontratac;ao para 
a qualidade e custo dos servic;os para os utilizadores. 

Artigo 54.0 

Revislio do contra to de concessiio 

1 - 0 concedente pode exigir a revisao do contrato de 
concessao caso se perspective uma taxa intema de renta
bilidade para o investimento accionista relativa a todo o 
periodo da concessao superior ao dobro daquela que consta 
do caso base do modelo financeiro vertido no contrato de 
concessao inicial. 

2 - Nos casos previstos no n(nnero anterior, a revisao 
do contrato de concessao deve traduzir-se numa traject6ria 
tarifaria futura mais favoravel para os utilizadores. 

3 - A entidade reguladora e ouvida sabre a proposta 
de revisao do contrato de concessao prevista nos numeros 
anteriores, nos termos do n.0 6 do artigo 11.0 

4- A comissao de acompanhamento pronuncia-se 
sabre a verificac;iio dos fundamentos para a revisiio do 
contrato de concessao a luz do previsto no C6digo dos 
Contratos Publicos. 

5 - Nao pode ser objecto de revisao: 

a) 0 conteudo da concessao quando tal conduza a um 
aumento dos proveitos tarifarios da concessao superior 
a 30%; 

h) 0 ambito territoria l da concessao quando tal con
duza a um aumento dos proveitos tarifarios da concessao 
superior a 50%; 

c) 0 plano de investimentos a cargo do concessiona
rio quando o valor acumulado das novas obras exceder 
em 25% o montante dos investimentos inicialmente pre
vista; 

d) 0 prazo da concessao para alem do limite previsto 
no artigo 34.0

; 

e) 0 modelo de partilha de riscos em desrespeito do 
previsto no artigo 35.0 ; 

/) Os limites quantitativos a subcontratac;ao de servic;os, 
empreitadas e fornecimentos pelo concessionario fixados 
no cademo de encargos; 

g) Os proveitos minimos anuais previstos na alinea d) 
do no I do artigo 40. 0 

6 - Para efeitos de verificac;ao da observancia dos li
mites previstos nas alineas a) a c) do numero anterior, deve 
ser utilizado o valor actualizado, a taxa de j ura sem risco, 
dos respectivos fluxos de caixa previstos no caso base do 
modelo financeiro anexo ao contrato de concessao. 

7 - A revisao do caso base do modelo financei ro da 
concessao nao pode incorporar 0 impacte fi nanceiro pas
sado de riscos que devam ser suportados pelo concedente 
ou pelo concessionario. nos termos previstos no artigo 35.0 

Artigo 55.0 

Exccp~iio de niio cumprimento 

0 concessiom1rio pode reter valores devidos ao con
cedente a titulo de retribui<yao nos casos em que este nao 
cumpra atempadamente as suas obrigac;:oes quanta a dis
ponibilizac;ao de bens, a realizac;:ao de expropriac;:oes e 
constitui<yao de servidoes ou a execu<yao de investimentos 
a cargo do mesmo, nos termos previstos no contrato de 
concessao. 
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Artigo 56.0 

Srquestro 

1 - Quando o concedente considere existirem razoes 
para o sequestro, deve noti ficar disso o concessionario, 
nos termos previstos no C6digo dos Contratos Publ icos, 
e informar a entidade reguladora e a com issao de acom
panhamento. 

2- 0 sequestro nao pode exceder 120 dias, assumindo 
o concedente a responsabilidade pela gestiio do sistema, 
cabendo-lhe adoptar todas as medidas para restabelecer a 
nonnalidade do servir;:o. 

Artigo 57.0 

Rcsgatc 

Quando o concedente considere existi rem razoes para o 
resgate, deve notificar disso o concessionario, nos tennos 
previstos no C6digo dos Contratos Publicos, ouvindo pre
viamente a entidade reguladora sobre a decisiio de resgate. 
nos tennos do n. 0 6 do artigo 11 .0 

Artigo 58 .0 

Rcversao 

1 - Ate urn ano antes do temw da concessao, o con
cedente deve indicar ao concessionario quais as relar;:oes 
juridicas conexionadas com a continuidade da prestar;:ao 
do servir;:o, nomeadamente laborais, de empreitada, de lo
cac;ao, de fomecimento de servic;os, de aprovisionamento e 
de financiamento que pretende assumir ap6s aquele tenno. 

2 - 0 disposto no numero anterior e no C6digo dos 
Contratos Publicos nao prejudica o que dispoe em materia 
de reversao o Decreto-Lei n.0 226-A/2007, de 31 de Maio, 
nem o estabelecido no titulo de utilizac;ao dos recursos 
hidricos. 

CAPITULO Vll 

Rela~oes com os utilizadores 

Artigo 59.0 

Di reito it presta~iio do servi~o 

I - Qualquer pessoa cujo local de consumo se inslra na 
area de influencia da entidade gestora tem direito a pres
tar;:ao do servir;:o, sempre que o mesmo esteja disponivel. 

2 - 0 servir;:o de abastecimento publico de agua e de 
saneamento de aguas residuais urbanas atraves de redes 
fixas considera-se disponivel desde que o sistema infra
-estrutural da entidade gestora do servir;:o esteja locali
zado a uma distancia igua l ou inferior a 20m do limite 
da propriedade. 

3 - Quando a rede de saneamento de aguas residuais 
esteja localizada a uma distfmcia superior a referida no 
numero anterior e niio seja solicitado 0 prolongamento 
do ramal, a entidade gestora deve assegurar, atraves de 
meios pr6prios e ou de terceiros, a provisao do servir;:o de 
limpeza de fossas septicas, no cumprimento da leg islar;:ao 
ambienta l. 

4 - 0 servir;:o de gestao de residuos urbanos considera
-se disponivel desde que o equipamento de recolha in
diferenciada se encontre instalado a distiincia inferior a 
I 00 m do limite do predio e a entidade gestora efectue uma 
frequencia minima de recolha que salvaguarde a sattde 
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publica, ambiente e qualidade de vida dos cidadaos, cuj os 
criterios sao definidos em regulamento pela entidade titular. 

5 - 0 limite previsto no numero anterior pode ser au
mentado ate 200 rn em areas predominantemente rurais , 
quanta tal esteja previsto em regulamento de servir;:o apro
vado pela entidade titular. 

Artigo 60 .0 

Oireito a continuidade do scrvi~o 

I - 0 abastecimento de agua aos utilizadores deve ser 
assegurado de forma continua, s6 podendo ser interrompido 
no caso de se verificar algurna das seguintes situar;:oes: 

a) Deteriorar;:ao na qualidade da agua distribuida ou 
previsao da sua ocorrencia iminente; 

b) Ausencia de condir;:oes de salubridade no sistema 
predial; 

c) Trabalhos de reparar;:iio ou substituic;ao de ramais 
de ligar;:ao, quando nao seja possfvel recorrer a ligar;:oes 
temporarias; 

d) Trabalhos de reparar;:ao ou substituir;:ao do sistema 
publico ou dos sistemas prediais, sempre que exijam essa 
suspensao; 

e) Casos fortuitos ou de forr;:a maior; 
j) Detecr;:ao de ligar;:oes clandestinas ao sis tema p(I

blico; 
g) Anomalias ou irregularidades no sistema predial de

tectadas pela entidade gestora no ambito de i nspec~oes 
ao mesmo; 

h) Mora do utilizador no pagamento dos consumos 
realizados, sem prejufzo da necessidade de aviso previa, 
nos tennos previstos na legislar;:ao apl icavel. 

2 - A recolha de aguas residuais urbanas aos uti lizado
res s6 pode ser interrompida no caso de se verificar alguma 
das seguintes situar;:oes: 

a) Trabalhos de reparar;:ao ou substituir;:ao de ramais 
de ligar;:ao, quando nao seja possivel recorrer a ligar;:6es 
temporarias; 

b) Casos fortuitos ou de forr;:a maior; 
c) Detecr;:iio de ligac,:oes clandestinas ao sistema publico, 

uma vez decorrido prazo razoavel definido pela entidade 
gestora para a regularizar;:ao da situar;:ao; 

d) Verificar;:ao de descargas com caracteristicas de qua
lidade em violac,:ao dos parametros legais e regularnentares 
aplicaveis, uma vez decorrido prazo razoavel definido pel a 
entidade gestora para a regu larizar;:ao da situar;:ao; 

e) Mora do util izador no pagamento da utilizar;:iio do 
servir;:o quando nao seja possivel a inteJTupr;:ao do servir;:o 
de abastecimento de agua e sem prejuizo da necessidade 
de aviso previo, nos termos previstos na legislar;:ao apli
cavel. 

3 -A recolha indiferenciada e selectiva de res iduos 
urbanos aos utilizadores s6 pode ser interrompida em casos 
fortuitos ou de forr;:a maior. 

4- Sao considerados casos fortuitos ou de forr;:a maior, 
os acontecimentos imprevisiveis ou inevitaveis que im
per;:am a continuidade do servir;:o, apesar de tomadas pela 
entidade gestora as precaur;:oes nonnalmente exigiveis, 
nao se considerando as greves como casos de forr;:a maior. 

5 - A entidade gestora deve comunicar aos utilizado
res com uma antecedencia minima de 48 horas qualquer 
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interrupr;iio programada no abastecimento de agua ou na 
recolha de aguas residuais urbanas. 

6 - Quando ocorrer qualquer interrupr;:ao nao progra
mada no abastecimento de agua aos utilizadores, a entidade 
gestora do servicyo deve informar os utilizadores que o 
sol icitem da durar;:ao estimada da intermpr;ao, sem prejufzo 
da disponibilizas:ao desta informar;:ao no respective sitio da 
Internet e da utilizar;:ao de meios de comunicar;:ao social, 
e, no caso de utilizadores especiais, tais como hospitais, 
tomar dil igencias especfficas no sentido de mitigar o im
pacte dessa interrupr;:ao. 

7 - Em qualquer caso, a entidade gestora do servir;o 
deve mobilizar todos os meios adequados a reposir;ao do 
servir;:o no menor periodo de tempo passive! e tamar todas 
as medidas que estiverem ao seu alcance para minimizar os 
inconvenientes e os inc6modos causados aos utilizadores 
dos servir;os. 

Artigo 61. 0 

Direito a informa~ao 
1 - Os utilizadores tern o direito a ser infom1ados de 

fom1a clara e conveniente pela entidade gestora das con
dir;oes em que o servir;:o e prestado, em especial no que 
respeita aos tarifarios aplicaveis. 

2 -As entidades gestoras devem dispor de um sitio na 
Internet no qual seja disponibilizada informacyao essencial 
sabre a sua actividade, nomeadamente: 

a) ldentificas:ao da entidade gestora, suas atribuicyoes e 
ambito de actuar;:ao; 

b) Estatutos e contrato relativo a gestao do sistema e 
suas alterar;:oes, quando apli cavel; 

c) Relat6rio e contas ou documento equivalente de pres-
tar;:ao de contas: 

d) Regulamentos de servir;o; 
e) Tarifarios; 
f) Condir;oes contratuais relativas a prestar;:ao dos ser

vir;:os aos utilizadores; 
g) Resultados da qualidade da agua, no caso de entidades 

gestoras do servis:o de abastecimento de agua, bern como 
outros indicadores de qualidade do servir;:o prestado aos 
utilizadores; 

h) lnfom1acyoes sobre interrupr;oes do servir;:o; 
i) Contactos e honirios de atendimento. 

3 - 0 sitio na Internet deve ser implementado no prazo 
de seis meses a con tar da criar;:i'io de novas entidades ges
toras. 

4 - No case de gestao de sistemas municipais porjun
tas de freguesia ou associas:oes de utilizadores. a obrigacyao 
referida no numero anterior impende sobre o respective 
municipio. 

Artigo 62.0 

Regulamento de servi~o 

l -As regras de prestar;ao do servir;:o aos utilizadores 
constam do regulamento de servir;:o, aprovado pel a entidade 
titular que deve canter, no minima, os elementos estabe
lecidos por portaria a aprovar pelo membro do Governo 
responsavel pela area do ambiente. 

2 - Quando os servir;:os sejam objecto de delega~Yiio 
a u concessao, a proposta de regu lam ento de servis:o e 
elaborada pela entidade gestora, a apresentar a entidade 
ti tular no prazo maximo de um ano a contar da assinatura 
do contrato de gestiio delegada ou de concessao. 

3 -A entidade titular promove urn periodo de consulta 
publica do projecto de regulamento de servir;:o, de duras:ao 
nao inferior a 30 dias uteis, que deve ser disponibilizado 
ao publico no sitio da Intemet da entidade gestora, bem 
como nos locais e publicar;oes de estilo. 

4- A entidade reguladora emite parecer sobre a pro
pasta de regulamento de servir;:o, que deve ser solicitado 
pela entidade titular, durante o periodo de consulta publica. 

5 - 0 regulamento de servir;:o e respectivas altera
c,:oes sao publicados na 2.' serie do Diorio da Republica, 
devendo a entidade gestora do servir;o afixa-lo ern local 
visfvel nos respectivos servic,:os de atendimento, assim 
como no respective sitio de Internet. 

6 - A entidade gestora deve ainda informar os utili
zadores da data de publica9ao do regulamento de servicyo 
no Diorio da Repltblica e da possibilidade da sua consulta 
atraves de comunicac,:ao escrita e individual, a qual pode 
constar do contrato de fomecimento ou de recolha, de 
facturas ou qualquer outro meio. 
7-Ate a entrada em vigor do regulamento de ser

vir;:o proposto e aplicavel 0 regularnento existente em tude 
quanta nao contrarie as condis:oes definidas no contrato 
de gestao delegada ou de concessao. 

8- Compete a entidade gestora fiscalizar o cumpri
mento das normas constantes do regulamento de servir;:o 
relativas aos utentes e instruir os eventuais processes de 
contra-ordenar;:i'io ai previstos, competindo a entidade ti
tular a decisao de aplicac,:ao aos utilizadores das coimas 
a que h<Ua Iugar. 

Artigo 63. 0 

Contratos de fornccimcnto c de recolha 

I - Os ut ilizadores que disponham de titulo vali do 
para a ocupar;ao do im6vel podem solicitar a contratuali
zar;:ao dos servir;:os de abastecimento publico de agua e de 
saneamento de aguas residuais sempre que os mesmos se 
encontrem disponiveis. 

2 -A entidade gestora do servir;:o de abastecimento de 
agua ou de saneamento de aguas residuais deve iniciar 0 

fornecimento no prazo de cinco dias liteis a contar da data 
da recepr;:ao do pedido de contrato de fornec imento e de 
recolha, com ressalva das situacy.6es de forc,:a maior. 

3 - A entidade gestora deve disponibilizar aos utiliza
dores, por escrito e no momenta da celebrar;:iio do contrato 
de fomecimento, as condir;:oes contratuais da prestar;:ao 
do servir;:o, incluindo infonnar;:ao clara e precisa acerca 
dos principais direitos e obrigar;:oes dos util izadores e da 
entidade gestora, nomeadamente, quanta a medis:ao, fac
turar;:iio, cobranr;a, condir;oes de suspensao do servicyo, 
tarifario, reclamac,:oes e resolur;:ao de conflitos. 

4 -Quando a entidade gestora do servi9o de abas
tecimento de agua nao seja responsavel pelos servir;:os 
de saneamento e de gestao de residues, deve comunicar 
as entidades gestoras destes servir;os uma listagem men
sal dos novos uti lizadores do servic,:o de abastecimento, 
considerando-se todos os servicyos contratados a part ir da 
data do inicio de fornecimento de agua, caso estes ni'io 
tenham sido objecto de contrato aut6nomo. 

5 - Nos casas a que se refere o nlimero anterior, os 
elementos referidos no n.0 3 relatives aos servir;:os de sane
amento e de gesti'io de residuos devem ser enviados pelas 
respectivas entidades gestoras aos utilizadores no prazo de 
30 dias a con tar da comunicas:ao a que se refere o n(nnero 
anterior, podendo essas entidades gestoras acordar com a 
entidade gestora do servicyo de abastecimento de agua que 
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todos esses elementos sejam igualmente disponibilizados 
no momenta da celebrac,;ao do contrato. 

6 - A alterac,:ao do utilizador pode ser feita por trans
missao da posic,:ao contratual ou an·aves da substituic,:ao do 
contrato de fornecimento e de recolha. 

7 - Nao pode ser recusada a celebrac,:ao de contratos de 
fornecimento e de recolha com novo utilizador com base na 
existencia de dividas emergentes de contrato distinto com 
outro utilizador que tenha anteriormente ocupado o mesmo 
im6vel, salvo quando seja manifesto que a alterac,:ao do 
titular do contrato visa o nao pagamento do debito. 

8 - Os contratos de fornecimento e de recolha respei
tam obrigatoriamente o disposto no regulamento de ser
vi<;o, sen do o contrato tipo aprovado pela entidade titular. 

Artigo 64.0 

[)en uncia dos contratos de fornecimento e de rerol ha 

I - Os utilizadores podem denunciar a todo o tempo 
os contratos de fomecimento e de recolha que tenham ce
lebrado por motivo de desocupac,:ao do local de consumo, 
desde que o comuniquem por escrito a entidade gestora. 

2 - Num prazo de 15 dias os utilizadores devem fa
cultar a leitura dos instrumentos de medic,;ao instalados, 
quando aplicavel, produzindo a denuncia efeitos a partir 
dessa data. 

3-Nao sendo possivel a Ieitura no prazo referido 
no numero anterior por motivo imputavel ao utilizador, 
este continua responsavel pelos encargos entretanto de
correntes. 

Artigo 65° 

Cl:lusulas especiais de presta~iio do servi~o 

1 - Sao objecto de clausul as especiais os servic;os 
de fornecimento de agua e de recolha de aguas residuais 
que, devido ao seu elevado impacte hidraulico nas redes 
de distribuic,:ao ou de drenagem, devam ter tratamento 
especifico. 

2 -Quando as aguas residuais nao dornesticas a re
colher possuam caracteristicas agressivas ou perturbado
ras dos sistemas publicos, os contratos de recolha devem 
incluir a exigencia de pre-tratamento dos efluentes antes 
da sua ligac,:ao ao sistema pt:1blico, de forma a garantir o 
respeito pelas condic,;oes de descarga fixadas no regula
menta de servic,:o, de acordo como previsto no Decreta-Lei 
n.0 152/97, de I 9 de Junho. 

3- Devem ser estabelecidas ainda condi<;oes especiais 
para fomecimentos temporaries ou sazonais de agua a: 

a) Estaleiros e obras; 
b) Zonas de concentrac,:ao de populac,:ao ou de activi

dades com caracter temporario, tais como feiras, fes tivais 
e exposi<;oes. 

Artigo 66.0 

Instrumen tos de mcdi~iio 

1 - Os ut ilizadores tem direito a medic,:ao dos respec
tivos niveis de utiliza<;iio dos servi<;os, aplicando-se as 
recomenda<;6es emanadas pel a entidade reguladora sobre 
esta materia tambem as entidades gestoras utilizadoras. 

2 - Compete a entidade gestora a coloca<;ao, a ma
nutenc;ao e a substituic,:ao de instrumentos de medic,:ao 
adequados as caracteristicas do local e ao perfil de con
sumo do utilizador, dando cumprimento ao estabelecido 
na legisla<;ao sobre contro lo metrol6gico. 
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3- Em predios em propriedade horizontal devem ser 
instalados instrumentos de medi<;ao em nCunero e com 
o diametro estritamente necessaries aos consumos nas 
zonas comuns ou, em alternativa e por op<;iio da entidade 
gestora, nomeadamente quando existir reservat6rio predial, 
podem ser instalados contadores totalizadores, sem que 
neste caso o acrescimo de custos possa ser imputado aos 
proprietaries. 

4- Nao pode ser imposta aos utilizadores a contrata<;iio 
de servic,:os para a constru<;ao e a instalac,:ao de caixas ou 
nichos destinados a colocac;ao de instrumentos de medic;ao, 
sem prejufzo da possibilidade da entidade gestora fixar urn 
prazo para a execuc,:ao de tais obras. 

5- Os utilizadores devem avisar a entidade gestora 
de eventuais anomalias que detectem nos instrumentos de 
medi<;ao, tendo dire ito a sua verifica<;ao extraordinaria em 
instalac,:oes de ensaio devidamente credenciadas, bem como 
a receber copia do respecti ve boletim de ensaio. 

6-A entidade gestora pode igualmente solicitar a 
verifica<;ao extraordinaria quando o entenda conveniente. 

7 - No caso de ser necessaria a substituic,:ao de instru
mentos de medic,;ao por motivos de anomalia, explora~;ao 
e controlo metrol6gico, a entidade gestora deve av isar o 
util izador da data e do periodo previs ivel para a intervenc,;ao 
que nao ultrapasse as duas horas. 

8- Na data da substitui<;iio deve ser entregue ao utiliza
dor um documento de onde constem as leituras dos valores 
registados pelo instmmento de medic,:ao substituido e pelo 
que, a partir desse momenta, passa a registar o consumo 
de agua ou a produ<;ao de aguas. 

9- A entidade gestora e responsavel pelo pagamento 
dos custos com a substituic,:ao ou reparac,:ao dos instru
mentos de medic,:ao por anomalia nao imputavel ao uti 
lizador. 

10 - A agua fomecida atraves de fontanarios depen
dentes do sistema publico de abastecimento de agua deve 
igualmente ser objecto de medi<;iio. 

Art igo 67.0 

1\ledi~ao dos nivcis de utiliza~iio dos servi~os e fartura~iio 

1 - A facturac;ao dos servic,:os objecto do presente 
decreta- lei deve possuir periodicidade mensa! , podendo 
ser disponibilizados ao utilizador mecanismos altemativos 
e opcionais de facturac;:ao, passiveis de serem por este 
considerados mais favoraveis e convenientes. 

2 - Para efeitos de facturac,:ao, a entidade gestora deve 
proceder a leitura real dos instrumentos de medic,:ao por 
interrnedio de agentes devidamente credenciados, com 
uma frequencia minima de duas vezes por ano e com urn 
distanciamento maximo entre duas leituras consecutivas 
de oito meses. 

3 - 0 utilizador deve facultar o acesso da entidade 
gestora ao instrumento de medic,:ao, com a periodicidade 
a que se refere o ntlm ero anterior, quando este se encontre 
localizado no interior do predio servido. 

4 - Sempre que, por indisponibilidade do utilizador, se 
revele por duas vezes impassive! o acesso ao instrumento 
de medi<;ao por parte da entidade gestora, esta deve avisar 
o uti lizador, por carta registada ou meio equivalente, da 
data e intervalo horario, com amplitude ml'L-...:ima de duas 
horas, de terceira deslocac,:ao a fazer para o efeito, assim 
como da cominas;ao da suspensao do fornecimento no caso 
de nao ser possivel a leitura. 
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5 - Sem prejuizo da suspensao do servic;o, o prazo de 
caducidade das dfvidas relativas aos consumos reais nao 
comec;a a COlTer enquanto nao puder ser realizada a leitura 
por parte da entidade gestora por motivos imputaveis ao 
uti lizador. 

6- Nos periodos em que nao haja leitura, o consumo 
e estimado: 

a) Em func;ao do consumo medio apurado entre as duas 
ultimas leituras reais efectuadas pela entidade gestora: 

b) Em func;ao do consumo medio de utilizadores com 
caracterfsticas simi lares no ambito do territ6rio municipal 
verificado no ano anterior, na ausencia de qualquer leitura 
s ubsequente a instalac;ao do contador. 

7 - 0 disposto nos numeros anteriores nao se ap lica 
quando a entidade gestora utilize sistemas tecnol6gicos 
que assegurem os mesmos efeitos. 

8 - Sem prejufzo do disposto nos numeros anteriores, 
a entidade gestora deve disponibilizar aos utilizadores, de 
forma acessivel, clara e perceptive!, meios altemativos para 
a comunicac;ao das leituras, como a Internet, o servic;o de 
mensagem curta de telem6vel (sms), os servi<;os postais 
ou o telefone. 

Artigo 68.0 

Reclama~oes 

I -A apresentac;ao de reclamac;ao escrita alegando 
erros de medic;ao do consumo de agua suspende o prazo 
de pagamento da respectiva factura caso o utilizador soli
cite a verificac;ao extraordinaria do contador ap6s ter sido 
infonnado da tarifa ap licavel. 
2- Para alem do livro de reclamac;oes, exigido pela 

legislac;ao aplicavel, as entidades gestoras devem garantir 
a existencia de mecanismos apropriados para a apresen
tac;ao de reclamac;oes pelos utilizadores relativamente as 
cond i<;oes da prestac,:ao do servic,:o que nao impliquem a 
deslocac;ao do utilizador as instalac;5es da entidade gestora. 

3 -Para alem da obrigac;ao de envio das folhas de 
reclamac,:ao para a entidade reguladora e sem prejufzo de 
outros prazos legais ou contratuais mais curtos aplicaveis, 
as entidades gestoras devem responder por escrito, no 
prazo maximo de 22 dias uteis, a todos OS utilizadores que 
apresentem reclamac;oes escritas por qualquer meio. 

4 - A entidade reguladora aprecia todas as reclama
~Y6es que lhe sejam remetidas pelos utilizadores ou pelas 
entidades gestoras, com respeito pelo direito de resposta 
da entidade gestora. 

Artigo 69.0 

Liga~iio de im6wis edifirados aos sistemas de abasterimento 
publico de agua e dr sancamento de :iguas rcsiduais 

I - Todos os edificios, existentes ou a construir, com 
acesso ao servic;o de abastecimento publico de agua ou de 
saneamento de aguas residuais devem dispor de sistemas 
prediais de distribuic,:iio de agua e de drenagem de aguas 
residuais devidamente licenciados, de acordo com as nor
mas de concepc;ao e dimensionamento em vigor, e estar 
ligados aos respectivos sistemas pub! icos. 

2 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, po
dem ser aceites pel a ent idade gestora, em casos excepcio
nais, soluc;5es simplificadas, desde que garantidas as con
dic,:oes adequadas de saude publicae protecc,:ao ambiental. 

3 ~ 0 disposto no n. 0 I nao e apl icavel a edificios que 
disponham de sistemas proprios de abastecimento ou sane
amen to devidamente licenciados nos tennos da legislac;ao 
aplicavel, nomeadamente unidades industriais. 

4-A instalac;ao dos sistemas prediais e respectiva 
conservac;ao em boas condic;oes de funcionamento e sa
lubridade e da responsabilidade do proprietario. 

5 -Durante o procedimen to de controlo previo de ope
rac;ao urbanistica, deve ser consultada a entidade gestora, 
para emissao de parecer, sobre os projectos dos sistemas 
prediais de distribuic;ao de agua e de drenagem de aguas 
residuais, nos tennos do regime jurfdico da urbanizac;ao e 
da edificac;ao, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 555/99, de 
16 de Dezembro. 
6- Compete a cil.mara municipal, caso o municipio 

nao seja a entidade gestora, prom over a consulta a que se 
refere o numero anterior. 

7 - Nos sistemas prediais de grande capacidade e 
quando se justifique pelo impacte no funcionamento do 
sistema publico, pode a entidade gestora exigir aos utili
zadores um programa de operac;ao que refira os tipos de 
tarefas a realizar, a sua periodicidade e sua metodologia. 

8 - A entidade gestora deve, com uma antecedencia 
minima de 30 dias, notificar os proprietarios dos edificios 
abrangidos pelo servic;o de abastecimento publico de agua 
ou de saneamento de aguas residuais das datas previstas 
para inicio e conclusao das obras dos ramais de ligac;ao 
para a disponibil izac;ao dos respectivos servic;os. 

9- A execuc;ao de ligac;oes aos sistemas publicos ou 
a a lterac;ao das existentes compete a entidade gestora, 
nao podendo ser executada por terceiros sern a respectiva 
autorizac;ao. 

Artigo 70.0 

lnspec~ao aos sistemas prcdiais 

I ~ Os sistemas predia is ficam sujeitos a acc;oes de 
inspecc,:ao da entidade gestora sempre que haja reclamac;oes 
de utilizadores, perigos de contaminac;ao ou poluic;ao ou 
suspeita de rraude. 

2 - Para efeitos do previsto no nurnero anterior, o pro
prietario deve permitir o livre acesso a entidade gestora 
desde que avisado, por carta registada ou outro meio equi
valente, com uma antecedencia minima de oito dias, da 
data e intervalo horario, com amplitude maxima de duas 
horas, previsto para a inspecc;ao. 

3 - 0 respectivo auto de vistoria deve ser comunicado 
aos responsaveis pelas anomalias ou irregularidades, fi
xando prazo para a sua correcc;ao. 

4 -Em func;ao da natureza das ci rcunstil.ncias referidas 
no n.0 I, a entidade gestora pode determinar a suspensao 
do fomecimento de agua. 

Artigo 71.0 

Salvaguarda da integridade dos sistemas prcd iais e publicos 

1 - De forma a garantir a integridade dos sistemas 
prediais de distribuic;ao de agua, a entidade gestora deve: 

a) Tomar as medidas necessarias para evitar deteriora
c,:ao anonnal nos sistemas prediais resultantes de pressao 
excessiva ou variac;ao brusca de pressao na rede publica 
de distribuic;ao de agua, nos tennos previstos na legislac,:ao 
aplicavel; 

b) Fomecer agua para consumo humano que nao cause 
uma deteriorac;ao anonnal dos componentes fisicos dos 
sistemas prediais. 



5434 

2- Os utilizadores nao devem fazer uso indevido ou 
danificar qualquer infra-estrutura ou eq uipamento dos 
sistemas publicos de abastecimento de agua, de sanea
mento de aguas residuais urbanas e de gestao de residues 
urbanos. 

CAPiTULO VIII 

Regime sancionatorio 

Artigo 72.0 

Con tra-ordena1iies 

I - Constitui contra-ordenac;:ao, punivel com coima de 
E 7500 a E 44 890, no caso de pessoas colectivas, a pni.tica 
dos seguintes actos ou omissoes: 

a) Falta de implementar;ao de qualquer urn dos sistemas 
previstos no n.0 5 do artigo 8. 0

; 

b) lncumprimento das obrigar;oes de informar;ao a 
entidade reguladora previstas no n.0 4 do artigo I 0. 0 , no 
artigo 13.0 e no artigo 51.0

; 

c) Prestar;ao de um deficitario nivel de servir;o noster
mos estipulados no regu1amento de qualidade de servir;o 
previsto no artigo 12. 0

; 

d) Falta de comunicar;iio aos utilizadores do servir;o 
da data a partir da qual o mesmo passa a ser prestado sob 
responsabi1idade do concessiomirio, nos termos previstos 
na a1inea d) do n.0 4 do artigo 41 .0

; 

e) Recusa de prestar;iio dos servir;os de aguas ou resi
dues nos casos em que os mesmos se devam considerar 
disponiveis, nos termos previstos no artigo 59. 0

; 

/) Falta de comunicar;ao previa aos utilizadores sobre 
interrupr,;oes programadas no abastecimento de agua ou na 
reco1ha de aguas residuais nos termos previstos no n.0 5 
do artigo 60.0

; 

g) Incumprimento dos deveres de informar;ao previstos 
nos n .0' 2 a 4 do artigo 61.0 e no 11.

0 6 do artigo 80.0
; 

h) 1nexistencia do regulamento de servir;o exigido pelo 
artigo 62.0 ou manifesta desconformidade como conteudo 
minimo exigido; 

i) Niio apresentar;ao da proposta de reg ulamento no 
prazo de um ano previsto no n .0 2 do artigo 62.0

; 

j) Falta de prestar;ao de informar;ao aos uti lizadores 
sobre as condir;oes contratuais nos casos previstos no n.0 3 
do artigo 63 .0 ; 

l) Incumprimento da obrigar;ao de envio das listagens 
mensais de utilizadores nos casos previstos no n .0 4 do 
artigo 63.0

; 

m) Recusa de celebrar;ao de contratos de fornecimento 
e de recolha com utilizador em vio1ac;:ao do disposto no 
n.0 6 do artigo 63.0

; 

n) lnexistencia de mecanismos apropriados para a apre
sentar;ao de rec lamar;oes pelos utilizadores nos termos 
previstos no 11 .0 2 do artigo 68.0 

2- Constitui contra-ordenar;ao, punivel com coima 
deE 1500 a E 3740, no caso de pessoas singulares, e de 
E 7500 a E 44 890, no caso de pessoas colectivas, a pratica 
dos seguintes actos ou omissoes por parte dos proprieta
ries de edificios abrangidos por sistemas publicos ou dos 
utilizadores dos serv ic;os : 

a) 0 incumprim ento da obrigac;:ao de ligar,:ao dos siste
mas prediais aos sistemas publicos, quando ta l resulte do 
disposto no artigo 69.0

; 
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b) Execur;ao de ligac;:oes aos sistemas publicos ou altera
r;iio das existentes sem a respectiva autorizar;ao da entidade 
gestora, nos termos previstos no n.0 9 do artigo 69 .0 ; 

c) Uso indevido ou dano a qualquer obra ou equipa
mento dos sistemas publicos. 

3 - A negligencia e punivel, sendo nesse caso reduzi
dos para metade os limites minimos e maximos das coimas 
referidos nos numeros anteriores. 

Artigo 73.0 

Proccssamcnto das contra-ordena ~iies e aplica~ao das coimas 

I - 0 processamento e a ap1icac;:ao das coimas com
pete a entidade titular dos servic;:os na area onde tiver sido 
praticada a inrracr;ii.o quando o infractor seja urn utiliza
dor e a entidade regu1adora sempre que o infractor seja a 
entidade gestora. 

2 -A fiscal izar;iio e instrur;ao dos processes de contra
-ordenar;ao previstos no n.0 2 do artigo anterior pertencem 
a entidade gestora delegataria ou concessionaria, quando 
aplicavel, cabendo a decisao a en tidade titular respectiva. 

3 - 0 produto da aplicac;iio das coimas aplicadas pelas 
entidades titulares: 

a) Reverte integra1mente para as mesmas, no caso da 
primeira parte do n.0 1; 

b) E repartido em partes iguais entre a entidade titular e 
a entidade gestora de1egataria ou concessionaria nos casos 
a que se refere o numero anterior. 

4 - 0 produto das coimas ap1icadas pela entidade 
reguladora reverte integralrnente para o Fundo de Inter
venr;ao Ambiental, criado pe1o n. 0 1 do artigo 69. 0 da Lei 
n .0 50/2006, de 29 de Agosto. 

CAPiTULO IX 

Disposi~oes finais e transitorias 

Artigo 74.0 

Regulamenta~iio dos sistemas municipais e prediais 

As norm as tecnicas a que devem obedecer a concepr;ao, 
o dimensionamento, a construc;:ao e a explorar;ao dos sis
temas municipais de abastecimento publico de agua e de 
saneamento de aguas residuais e os respectivos sistemas 
prediais, bem como as normas de higiene e seguranr,;a a 
observar por estes sistemas, sao aprovadas por decreto 
regulamentar. 

Artigo 75 .0 

Taxa de infla1ao e taxa de juro scm risco 

1 - Para efeitos do disposto no presente decreta-lei, a 
actualizac;ao de val ores expresses a prer;os constantes para 
preyOS CO!TenteS deve Uti lizar OS uJtimos va]ores historicos, 
estimados ou previstos da variar;iio do indice hannonizado 
de prec;:os ao consumidor M (I 2, 12), ou de outro equiva-
1ente que 0 venha substituir, que, a data da actualizar;ao, 
estejam publicados pelo Banco de Portugal. 

2- Para efei tos da rea lizac;ao dos calculos que neste 
decreta- lei preveem a sua util izar;ao, a taxa de j uro sem 
risco corresponde ao valor mais recente da rentabilidade 
das obrigar;oes do Tesouro portuguesas a 1 0 anos publi
cado pelo Banco de Portugal, ou outra equivalente que a 
venha substituir. 
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Artigo 76.0 

lnstituto Regu lador das Aguas e dos Rcsiduos 

Todas as refen!ncias feitas pelo presente regime a en
tidade reguladora devem. ser consideradas como feitas ao 
Instituto Regulador das Aguas e dos Residuos, I. P. , ate a 
entrada em vi_gor da orgiinica da Entidade Reguladora dos 
Servis:os de Aguas e Residuos, l. P. 

Artigo 77.0 

F.xtcns:io do ambito de aplica~ao as cm prcsas 
do scrtor empresarial do Estad o 

0 disposto nos artigos 8.0 a 13.0 enos capitulos vu e v111 
e aplicavel as actividades de abastecimento p\tblico de 
agua, de saneamento de aguas residua is urban as e de ges
tao de residuos urbanos prestadas por empresa do sector 
empresarial do Estado, legalmente habi litada para o efeito, 
em relar;ao directa com os utilizadores finais. 

Artigo 78.0 

Regime transitorio aplic:ivel a gestao de servi~os 

pur freguesias e associa\·iies de utilizadurcs 

I - Os municipios devem assegurar a progressiva ex
tins:ao das situar;oes de prestas:ao do servir;o de aguas e 
residuos por freguesias ou associar;5es de utilizadores num 
prazo maximo de cinco anos a partir da entrada em vigor 
do presente decreta-lei. 

2 - Ate a regularizar;ao prevista no numero anterior, as 
entidades titulares devem inventariar e comunicar anual
mente a entidade reguladora as situar;oes ainda existentes 
nos respectivos territ6rios, devendo as juntas de freguesias 
e as associar;oes de utilizadores aplicar aos utilizadores 
tina is tarifarios identicos aos aprovados para o m un icipio 
respectivo. 

Artigo 79.0 

orma revogatoria 

I - Sao revogados os artigos 6.0 a l 8.0 do Decreta
-Lei n.0 379/93, de 5 de Novembro, e os Decretos-Leis 
n.0

' 207/94, de 6 de Agosto, e 147/95. de 2 1 de Junho. 
2- Mantem-se em vigor o Decreto Regulamentar 

n.0 23/95, de 23 de Agosto, em tudo o que nao contrarie o 
disposto no presente decreta-lei, ate a aprovar;ao do decreta 
regulamentar previsto no artigo 74.0 

Artigo 80. 0 

Aplica~iio no tempo 

I - As disposir;oes do presente decreta-lei sao apli 
caveis as entidades gestoras de servir;os municipais em 
gestao directa ou delegada dois anos ap6s a data da sua 
publicas:ao, excepto as constantes do capitulo VII e as res
peitantes a recolha de infonna~ao sobre a caracteriza9ao 
geral do sector e a caracterizar;ao especifica das entidades 
gestoras, as quais sao aplicaveis a estas entidades desde a 
entrada em vigor do presente decreta-lei. 

2 - Os contratos de concessao existentes e os regula
mentes de servi9o vi gentes no memento da entrada em vi
gor do presente decreto-lei devem ser adaptados ao mesmo 
no prazo de tres anos ap6s a data da sua pub I icar;ao. 

3 - 0 disposto no artigo 63.0 nao prejudica a vigencia 
dos contratos de forn ecimento e de recolha escritos celebra
dos ate a entrada em vigor do presente decreto- lei, devendo 
as entidades gestoras remeter aos respectivos utilizadores 

a infonna9ao referida no n.0 4 daquele artigo nas situa~oes 
em que nao exista contrato escrito. 

4 - 0 presente decreta-lei nao se aplica aos procedi
mentos re latives a atribuis:ao de concessao de servir;os 
municipais e para a selecr;ao de parceiros privados para em
presas municipais em curso a data da sua entrada em vigor, 
nos quais ja ten.ha havido apresentar;ao de propostas. 

5 - Os sistemas referidos no n. 0 5 do artigo 8.0 devem 
ser implementados no prazo de tres anos a contar da en
trada em vigor do presente decreta-lei no que respeita as 
entidades gestoras existentes. 

6 - 0 sftio na Internet previsto no n. 0 3 do artigo 6 I .0 

deve ser implementado no prazo de seis meses a contar da 
entrada em vigor do presente decreto-Jei, no que respeita 
as entidades gestoras existentes. 

Artigo 81.0 

En trada em vigor 

0 presente decreta-lei entra em vigor em I de Janeiro 
de 2010. 

Yisto e aprovado em Conselho de Min istros de 5 de 
Junho de 2009. - Jose S6cra1es Carvalho Pinto de Sou
sa - Emanuel Augusto dos Santos- Alberlo Bemardes 
Costa - Joiio Manuel Machado Ferrao - Ant6nio Jose 
de Castro Guerra - Mario Lino Soares Correia- Ana 
Maria Teodoro Jorge. 

Promulgado em 8 de Agosto de 2009. 

Publique-se. 

0 Presidente da Republica, ANiBAL CAVACO SILVA. 

Referendado em 14 de Agosto de 2009. 

0 Primeiro-Ministro, Jose S6crares Carvalho Pinto 
de Sousa. 

Decreto-Lei n.0 195/2009 

de 20 de Agosto 

0 quadro legal dos servir;os publicos de abastecimento 
de agua para consume humano, de saneamento de aguas 
residuais urbanas e de gestao de residuos urbanos, consta 
do Decreta-Lei 11.0 379/93 , de 5 de Novembro, que enuncia 
sumariamente o regime de explorayao e gestae dos siste
mas mun icipais e multimunicipais, ao qual se seguiram os 
regimes legais especiais para a concessao da gestao e da 
explora~ao dos sistemas multimunicipais em cada um dos 
sectores de actividade, que aprovaram as respectivas bases 
(Decretos-Leis n.os 294/94, de 16 de Novembro, 3 I 9/94. 
de 24 de Dezembro, e 162/96, de 4 de Setembro). 

A experiencia acumulada com a apl icayao do regime ju
ridico dos sistemas multimunicipais revelou a necessidade 
de simplificar, aperfeir;oare clarificar alguns mecanismos 
e procedimentos, com vista a penn itir uma gestae mais 
eficiente dos sistemas. Com as alterar;oes introduzidas 
procura-se, no enquadramento atras referido, dar resposta 
as expectativas dos diversos intervenientes do sector. 

Neste sentido, elimina-se a obrigayao de constitui9ao 
e manutenr;ao do fundo de renovayao, por se considerar 
que o mesmo: i) acarreta custos financeiros desnecessarios 
para as concessionarias; ii) impoe a estas, ao concedente e 
a entidade reguladora custos adm inistrativos em tomo de 
procedimentos fom1ais sem evidente valor acrescentado, e 
iii) se revela w11 instrumento sem eficacia aparente quanta 
a prossecuyaO da intenyaO que presidi u a sua criayaO. 


