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I  PARTE 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se com este relatório apresentar a fundamentação técnica e económica dos tarifários aplicáveis 

aos utilizadores finais dos serviços de abastecimento de água para consumo humano, de saneamento de 

e de gestão de resíduos sólidos urbanos, no Município de Lagos, quer no que respeita a sua estrutura, 

quer no que respeita aos seus valores. 
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2 - OBJECTIVO DO ESTUDO 

 

 

O presente estudo económico tem como principal objectivo a criação/actualização do Tarifário de 

Abastecimento de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos da Câmara Municipal de Lagos. 

  

Na elaboração do referido estudo foram considerados todos os custos dos serviços prestados, quer do 

ponto de vista da exploração (funcionamento, manutenção e conservação), quer do investimento 

(recuperação do capital público). 

 

Foram ainda tidos em consideração, os resultados de exploração dos referidos sectores, elaborados pela 

Divisão de Planeamento e Controlo nos anos 2009 e 2010. 

 

O objectivo deste estudo é criar as condições mínimas para que, submetendo estes elementos de 

diagnóstico a uma avaliação crítica, sejam tomadas decisões que conduzam: 

− à recuperação gradual e ao equilíbrio da situação económica dos sectores; 

− à utilização mais eficiente e económica dos recursos afectos às actividades dos serviços; 

− à definição de uma estratégia sectorial; 

− à actualização do tarifário em vigor. 
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3 – ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

Com a entrada em vigor da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) e do Regime Económico e 

Financeiro dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho), em consonância com o 

Direito Comunitário (Directiva 2000/60/CE ou Directiva Quadro da Água (DQA)), estes diplomas 

estabeleceram que o regime das tarifas dos serviços de águas deve: 

- Assegurar a tendencial recuperação do investimento inicial e de novos investimentos de 

expansão, modernização e substituição das infra-estruturas;  

- Assegurar a manutenção, a reparação e a renovação de todos os bens e equipamentos afectos 

aos serviços; 

- Proceder ao pagamento de todos os encargos obrigatórios que lhes estejam associados; 

- Garantir a eficácia dos serviços num quadro de eficiência da utilização dos recursos. 

 
A Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro) refere, no nº 1 do artigo 16º, que “os preços 

e demais instrumentos de remuneração a fixar pelos municípios relativos aos serviços prestados e bens 

fornecidos em gestão directa pelas unidades orgânicas municipais, …, não devem ser inferiores aos 

custos directa e indirectamente suportados com a prestação desses serviços e com o fornecimento 

desses bens”.  

 

É mencionado ainda no nº 3 do mesmo artigo que “o preço e demais instrumentos de remuneração a 

cobrar pelos municípios respeitam, designadamente às actividades de exploração de sistemas municipais 

ou intermunicipais de: a) abastecimento público de água; b) saneamento de águas residuais; c) gestão 

de resíduos sólidos; …”. 

 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais 2007-2013 – 

PEAASAR estabelece ainda, orientações e fixa metas até 2013, de protecção de valores ambientais, com 

particular destaque para as boas práticas ambientais e para a gestão integrada dos recursos hídricos, 

nomeadamente o uso eficiente da água, a cobertura e qualidade do serviço, o combate às perdas, o 

princípio do utilizador pagador, a reformulação de tarifários, a renovação das redes, entre outros. 

 

Por seu turno, o Regime Geral da Gestão dos Resíduos — Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro — 

estabelece um conjunto de instrumentos económicos e financeiros dirigidos a compensação tendencial 

dos custos sociais e ambientais que o produtor/poluidor gera a comunidade ou dos benefícios que a 

comunidade lhe faculta. 
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De modo a existir uma maior transparência e uniformização dos sistemas tarifários aplicados pelas 

entidades gestoras, a ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) publicou a 

Recomendação n.º 2/2010 intitulada “Critérios de Cálculo para formação de tarifários aplicáveis aos 

utilizadores finais dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano, de águas 

residuais e de gestão de resíduos urbanos”. Nesta recomendação a ERSAR vem salientar o facto de 

existir uma grande diferença entre os preços reais dos custos de abastecimento de água às populações e 

aquilo que lhes são cobrados, pretendendo assim, que se pense num tarifário com uma componente fixa 

para ajudar a suportar o investimento realizado pelas autarquias e uma componente variável de modo a 

utilizar a política do utilizador pagador.  

 

A Lei n.º 23/96 de 26 de Julho e a Lei n.º 12/2008 de 26 de Fevereiro introduziram no ordenamento 

jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais, nos quais se 

inserem os serviços de abastecimento de agua e de saneamento de aguas residuais, bem como os de 

gestão de resíduos sólidos urbanos. 
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4 - METODOLOGIA 
 

A metodologia adoptada para a elaboração deste relatório respeitou as seguintes fases: 

 

− Análise dos resultados de Exploração dos três sectores; 

− Construção do novo tarifário segundo as orientações da ERSAR (Entidade Reguladora de águas e 

Resíduos). 

 

O presente documento está estruturado em 3 Partes distintas: 

 

A I Parte apresenta: 

 

− Introdução ao relatório apresentado, os objectivos do estudo, o enquadramento legal e a 

metodologia adoptada. 

 

A II Parte apresenta: 

 

− A informação fundamental para a caracterização e evolução dos três sectores; 

− A Proposta de tarifário de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos. 
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Conta de Exploração do Sector da Água

Unid: euro

2009 2010 2011* 08/09 09/10

Receita 4.145.956,53 4.015.294,88 2.942.786,68 4% -3%

Sector de Água 4.145.956,53 4.015.294,88 2.942.786,68 4% -3%

Despesa 5.183.072,44 4.798.242,61 3.781.369,77 14% -7%

Pessoal 527.103,98 545.788,52 409.341,39 -4% 4%

      Pessoal - Custos directos + Custos Indirectos 527.103,98 545.788,52 409.341,39 -4% 4%

Fornecimentos e Serviços Externos 3.251.279,84 2.810.982,06 2.290.924,35 28% -14%

     Abastecimento de Águas do Algarve 3.106.522,58 2.697.903,42 2.185.080,02 29% -13%

     Energia 126.817,74 107.074,10 101.340,93 2% -16%

     Controle Analítico da Água de Abast. Público 17.939,52 6.004,54 4.503,41 128% -67%

Administração Directa 322.982,57 392.135,90 294.101,93 7% 21%

     Conservação e manutenção de viaturas 21.799,30 17.685,78 13.264,34 -47% -19%

     Combustíveis e Lubrificantes 32.910,74 23.033,84 17.275,38 -19% -30%

     Seguros de Viaturas 8.018,40 7.653,20 5.739,90 8% -5%

     Conservação e manutenção do sistema 260.254,13 343.763,09 257.822,32 22% 32%

Administrativos 133.909,12 143.766,70 107.825,02 -35% 7%

Amortizações 831.449,01 797.455,07 598.091,30 0% -4%

Diversos 116.347,91 108.114,37 81.085,78 12% -7%

Resultado de Exploração -1.037.115,91 -782.947,73 -838.583,09 86% -25%

* Valores Facturados até Setembro de 2011

II  PARTE 

 

1 – ANÁLISE DOS RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO DOS TRÊS SECTORES 

 

1.1. Abastecimento de Água 

 

Em 2010 o sector da Água teve um prejuízo de € 782.947,73, justificado pelos montantes da despesa 

superiores aos da receita. 

 
Em 2010, a receita diminuiu cerca de 3%. Este abrandamento da arrecadação de receita ficou a dever-se à 

quebra de consumo de aproximadamente 8%. As medidas adoptadas em 2010, nomeadamente o aumento 

do tarifário, não foram suficientes para compensar a quebra da receita. 

 

 

Quadro 1 – Conta de Exploração do Sector da Água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As despesas do sector registaram, no global, uma diminuição de 7%, justificada principalmente pelo 

pagamento de Fornecimento de Serviços Externos, nomeadamente ao Abastecimento de Águas. 

 

Em 2011, o resultado de exploração apresenta (dados do final de Setembro 2011) um défice de 

€838.583,09,34. As despesas continuam a ser superiores às receitas, o que significa que os aumentos 

praticados no corrente ano não têm sido suficientes para restabelecer o equilíbrio do sector.  
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Gráfico 1 – Despesa/Receita do Sector da Água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara durante o ano económico de 2010 deu continuidade ao esforço de renovação, manutenção e 

conservação de redes de água para abastecimento, procurando não só melhorar o serviço prestado às 

populações, mas também reduzir os níveis de perdas. 

 
Desde 2003, que a Divisão de Serviços Urbanos delineou num programa selectivo de substituição de 

contadores parados e degradados, o que permitiu aumentar os índices de produtividade do sector, devendo, 

no futuro, manter o actual ritmo de substituição de contadores, por forma a consolidar os resultados 

obtidos. De salientar que no ano de 2010, o número de contadores parados era já de 86 (em 2003 eram 

182). 

Gráfico 2 – Água (perdas do Sistema) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificou-se uma diminuição do volume de perdas de água (de 2000 até 2009), atingindo no final de 2009 e 

mantendo em 2010 o patamar de 23%. Em Setembro de 2011 o valor das perdas situava-se nos 26,39% 

contra os 26,45% registado em igual período do ano anterior.  



 
Estudo Económico para a Proposta do Novo Tarifário de Abastecimento de Água, 

Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos 
 

 
  

Divisão de Planeamento e Controlo 10 
 

Saneamento

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

E
ur

o

Receita de exploração Custo de exploração

Conta de Exploração do Sector do Saneamento

Unid: euro

2009 2010 2011* 08/09 09/10

Receita 3.206.048,16 2.137.066,54 1.930.561,39 95% -33%

Sector de Saneamento 3.206.048,16 2.137.066,54 1.930.561,39 95% -33%

Despesa 4.775.464,75 4.630.739,32 3.312.087,94 31% -3%

Pessoal 392.175,45 382.562,04 286.921,53 -19% -2%

      Pessoal - Custos directos + Custos Indirectos 392.175,45 382.562,04 286.921,53 -19% -2%

Fornecimentos e Serviços Externos 3.242.763,25 3.435.222,06 2.415.449,99 67% 6%

     Saneamento Águas do Algarve 3.224.321,00 3.413.951,57 2.403.931,45 67% 6%
     Energia 18.442,25 21.270,49 11.518,54 85% 15%

Administração Directa 135.828,85 70.272,73 52.704,55 12% -48%

     Conservação e manutenção de viaturas 9.342,56 10.678,22 8.008,67 -47% 14%

     Combustíveis e Lubrificantes 14.104,60 9.871,64 7.403,73 -19% -30%

     Seguros de Viaturas 3.436,46 3.279,94 2.459,96 8% -5%

     Conservação e manutenção do sistema 108.945,23 46.442,92 34.832,19 31% -57%

Administrativos 109.440,08 95.878,93 71.909,20 -45% -12%

Amortizações 601.890,59 527.208,59 395.406,44 0% -12%

Diversos 80.151,20 53.426,66 40.070,00 95% -33%

Encargos financeiros 213.215,34 66.168,30 49.626,23 -12% -69%

Resultado de Exploração -1.569.416,60 -2.493.672,78 -1.381.526,55 21% -59%

* Valores Facturados até Setembro de 2011

1.2. Saneamento 

 

O sector de saneamento apresentou uma situação semelhante ao da água, tendo-se invertido a tendência 

de recuperação económica que teve o seu expoente máximo no ano económico de 2004 quando as receitas 

de exploração quase igualaram as despesas de exploração. 

 

No quadro 2 é possível verificar que em 2010 houve um agravamento do défice no sector do saneamento. 

Tal facto deveu-se à perda substancial da receita justificado pelo facto de não ter existido cobrança na tarifa 

de ligação.  

Quadro 2 – Conta de Exploração do Sector do Saneamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2010 as despesas relativas ao tratamento de águas residuais aumentaram cerca de 6%, em 

consequência do aumento da facturação cobrada pelas de águas residuais tratadas. 

 
Gráfico 3 – Despesa/Receita do Sector do Saneamento 
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Tal como no sector da Água, as receitas arrecadas no sector do Saneamento em 2010 não foram suficientes 

para fazer face às despesas de exploração. 

 

Até Setembro de 2011, a receita arrecada foi de € 1.930.561,39. Em relação ao período homólogo, verificou-

se um aumento de receita de 23%. O que demonstra a recuperação económica em consequência do 

aumento em 2010 de 20% no Tarifário de Água, Águas Residuais e Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

Gráfico 1 – Efluentes Domésticos Tratados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao Tratamento de Águas Residuais, o volume de águas tratadas aumentou de forma 

significativa em 2010, cerca de 21% face ao ano anterior, atingindo os 5.857.188 m3. Em Setembro de 2011 

já tinham sido tratados cerca de 4.328.310 m3, mais 7 % do que o verificado em Setembro de 2010. 

 

A variação do volume tratado é influenciada pelas chuvas e pelo aumento da actividade turística na época 

alta. Os valores máximos, registados geralmente durante o Inverno, são determinados pela precipitação, 

facto que demonstra que este comportamento está ligado a uma componente apreciável de águas pluviais 

infiltradas na rede de saneamento doméstico. 

 
Os contratos celebrados entre o Município de Lagos e a Empresa Águas do Algarve, S.A no que diz respeito 

ao fornecimento de água e recolha de efluentes estabelecem: 

- No primeiro caso, na sua cláusula 4.ª no n.º 3 que “o município adoptará tarifários de venda de 

água aos seus consumidores que se adeqúem à cobertura dos seus encargos perante a sociedade”. 

- No segundo caso, no n.º 2 da cláusula 5.ª refere que “o município adoptará tarifários de 

saneamento aos seus utilizadores que se adeqúem à cobertura dos seus encargos perante a 

sociedade”. 
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Conta de Exploração do Sector dos Resíduos Sólidos Urbanos

Unid: euro

2009 2010 2011* 08/09 09/10

Receita 1.582.056,35 1.850.187,06 1.521.322,75 5% 17%

  Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos 1.582.056,35 1.850.187,06 1.521.322,75 5% 17%

Despesa 4.695.876,19 4.466.887,87 2.994.602,89 2% -5%

Pessoal 1.277.209,50 1.251.958,28 755.679,90 3% -2%

Fornecimentos e Serviços Externos 2.785.436,66 2.706.912,32 1.857.910,03 9% -3%

     Manutenção de Viaturas e Equipamentos 215.188,58 92.346,89 69.260,17 -39% -57%

     Combustíveis e Lubrificantes 123.450,61 159.976,57 119.982,43 -17% 30%

     Seguros de Viaturas 39.916,60 39.727,32 29.795,49 -5% 0%

     Serviço de Entrega e Recepção RS (Algar) 885.981,30 886.882,30 785.830,59 -1% 0%

     Fornecimento de Sacos de Plástico 77.102,44 19.220,26 0,00 -36% -75%

     Outros Fornecimentos e Serviços 1.443.797,13 1.508.758,98 853.041,36 46% 4%

          Contrato de Limpeza Urbana 1.285.520,94 1.299.719,62 703.470,28 36% 1%

          Contrato de Limp. e Manut. de Zonas Balneares 116.385,48 156.796,75 131.387,00 350% 35%

          Contrato de Desinfestação de ratos e baratas 7.981,66 21.259,18 15.944,39 -9% 166%

          Contrato de Desinfestação de moscas e mosquitos 3.528,60 2.986,26 2.239,70 - -15%

          Outros 30.380,45 27.997,17 0,00 - -8%

Administrativos 381.385,97 321.865,62 241.399,21 -30% -16%

Amortizações 251.844,06 186.151,66 139.613,75 -2% -26%

Resultado de Exploração -3.113.819,84 -2.616.700,81 -1.473.280,14 1% -16%

* Valores Facturados até Setembro de 2011

Estas cláusulas comprometem as autarquias a repercutir os aumentos dos preços praticados pela Empresa 

Águas do Algarve, S.A, nos seus tarifários, de modo a garantir os compromissos contratuais decorrentes dos 

protocolos celebrados com a empresa concessionária. 

 
Efectivamente, no ano 2011, a referida empresa procedeu a aumentos dos preços do fornecimento de água 

e saneamento de 3,1 % e 6,5 % respectivamente. De acordo com a informação refª DAF/CONT – 01/04570 

de 11/10/2011, prestada pelas Águas do Algarve, as tarifas propostas para 2012 a aplicar aos municípios, 

são para a água € 0,4663 e para o saneamento € 0,6072 o que representa respectivamente aumentos de 

2,2% e de 5,5%. 

 

 

 

1.3.Resíduos Sólidos Urbanos 

 
No que concerne à Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a Câmara Municipal investiu nos últimos 

anos na aquisição de equipamento de recolha de RSU, uma verba significativa de cerca de  € 506.732,03. O 

investimento atingiu, em 2010 o montante global de € 169.987,38. De salientar que o maior investimento 

registou-se no “Sistema de Deposição Subterrânea de RSU”, no valor de € 131.532,21, representado cerca 

de 77% do total investido neste sector.  

 
 

Quadro 3 – Conta de Exploração do Sector dos Resíduos Sólidos Urbanos 
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Em 2010 este sector apresentou um défice de exploração bastante elevado cerca de € 2.616.700,81, apesar 

de apresentar uma franca recuperação global, cerca de 16%. O total de receita foi de €1.850.178,06. Isto 

significa que estamos a cobrar apenas cerca de 41% dos custos do serviço prestado aos consumidores. Este 

valor está 1% acima da média nacional que se estima se situe no intervalo entre os 35% e os 40% do custo 

dos serviços. 

Gráfico 5 – Despesa/Receita dos Sector dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até Setembro de 2011, este sector apresenta um défice de exploração de cerca de € 1.473.280,14 valor 

bem inferior comparado com o período homólogo, cerca de € 2.427.959,76. Esta quebra deve-se não só à 

redução de custos no contrato de limpeza urbana em cerca de 30%, mas também à diminuição de horas 

extraordinárias do pessoal da recolha dos RSU em aproximadamente € 180.000.  

 

A receita arrecada totalizou cerca de €1.521.322,75, o que representou um aumento de cerca de 17% em 

relação ao período homólogo. 

 

Gráfico 6 – Toneladas Recolhidas de Resíduos Sólidos Urbanos 
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Em relação à recolha de resíduos sólidos urbanos, as quantidades recolhidas no concelho em 2010, 

continuaram a diminuir, o que demonstra a resposta positiva por parte da população às campanhas de 

sensibilização efectuadas pela Câmara Municipal tem feito junto da população em geral e nas escolas do 

concelho. 

 

Apesar desta redução, a Algar – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A., segundo carta S03210-

201110-DAF enviada a 10 de Outubro de 2011, continua a aumentar as tarifas de resíduos, propondo aplicar 

para 2012-2014 o valor de € 41,51/ t (para 2012), sendo que para o 2º e 3º anos subsequentes serão 

actualizadas de acordo com a taxa de inflação. O referido aumento corresponde a cerca de 22%. 

 

De forma a proporcionar uma análise mais objectiva, o quadro seguinte apresenta a Conta de Exploração 

dos três sectores, tendo em conta relativamente a 2011, não só os valores consolidados a 30 de Setembro, 

como a estimativa até ao final do ano. 

 

 

Quadro 4 – Conta de Exploração dos três Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar dos aumentos aprovados para 2011 na reunião de Câmara de 2 de Dezembro de 2010, e tendo em 

conta todas as medidas implementadas pelos responsáveis dos sectores durante o presente ano, a 

recuperação total dos custos encontra-se ainda muito longe de ser alcançada, principalmente nos sectores 

do saneamento e dos resíduos sólidos urbanos. Considerando ainda os crescentes aumentos propostos para 

2012 pelas Empresas Águas do Algarve, S.A. e Algar – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A., 

Conta de Exploração do Sector dos Três Sectores

Unid: euro

2009 2010 2011 09/10 10/11

Receita 8.934.061,04 8.002.548,48 9.440.000,00 -10% 15%

Receita dos três sectores 8.934.061,04 8.002.548,48 9.440.000,00 -10% 15%

Despesa 14.654.413,37 13.895.869,80 12.121.321,10 -5% -15%

Pessoal 2.196.488,93 2.180.308,84 1.742.331,38 -1% -25%

Fornecimentos e Serviços Externos 9.738.291,17 9.415.525,06 8.308.957,41 -3% -13%

     Administração Directa 837.367,21 754.459,42 679.013,47 -10% -11%

         Manutenção de Viaturas e Equipamentos 246.330,44 120.710,89 108.639,80 -51% -11%

         Combustíveis e Lubrificantes 170.465,95 192.882,05 173.593,85 13% -11%

         Seguros de Viaturas 51.371,46 50.660,46 45.594,41 -1% -11%

         Conservação e Manutenção do Sistema 369.199,36 390.206,01 351.185,41 6% -11%

     Fornecimento de Serviços Externos 8.900.923,96 8.661.065,65 7.629.943,93 -3% -14%

         Algar 885.981,30 886.882,30 942.996,70 0% 6%

         Águas do Algarve - Água 3.106.522,58 2.697.903,42 2.622.096,02 -13% -3%

         Águas do Algarve - Saneamento 3.224.321,00 3.413.951,57 2.884.717,74 6% -18%

         Limpeza urbana 1.443.797,13 1.508.758,98 1.023.649,63 4% -47%

         Outros 240.301,95 153.569,39 156.483,83 -36% 2%

Administrativos 624.735,16 561.511,25 505.360,12 -10% -11%

Amortizações 1.685.183,66 1.510.815,32 1.359.733,79 -10% -11%

Diversos 409.714,45 227.709,34 204.938,40 -44% -11%

Resultado de Exploração -5.720.352,33 -5.893.321,32 -2.681.321,10 3% -120%
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justifica-se a apresentação de uma proposta que visa a criação de um novo tarifário segundo a 

Recomendação n.º 2/2010 intitulada “Critérios de cálculo para formação de tarifários aplicáveis aos 

utilizadores finais dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano, de saneamento 

de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos”. 

 

A referida recomendação tarifária propõe que as tarifas inerentes a cada um dos tipos de serviços permita a 

recuperação integral de todos os custos necessários a sua disponibilização, incluindo os de escassez e 

ambientais, devendo ser evitada subsidiação cruzada entre tipos de serviços (ainda que prestados pela 

mesma entidade). Neste sentido, o regulador aponta para que os tarifários a aplicar sejam claros e simples, 

procurando igualmente transmitir aos utilizadores finais sinais que orientem no sentido de uma utilização 

mais eficiente dos serviços, garantindo, a prazo, não só a equidade e universalidade no acesso, mas também 

a continuidade e qualidade dos serviços prestados. 
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Mão de Obra 545.788,52 382.562,04 1.251.958,28

Amortizações 797.455,07 527.208,59 186.151,66

Custos Indiretos imputados 251.881,07 215.473,89 321.865,62

Custos Fixos Totais 1.595.124,65 1.125.244,53 1.759.975,56

Nº de Consumidores 28.186 26.280 27.469

Custo fixo por Consumidor(€/mês) 4,72 3,57 5,34

Saneamento de Águas 
Residuais (AR)

Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU)

Abastecimento de Água 
(AA)

Custos Fixos (2010)

2 – PROPOSTA DE TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS  

 

A metodologia de apuramento dos custos totais (CT) inerentes aos serviços (em baixa) de abastecimento de 

água (AA), saneamento de águas residuais (AR) e gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) susceptíveis de 

cobrança de tarifas pelo Município de Lagos, em conformidade com o previsto na alínea d) do n.º 4 e com o 

no 8 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto (que estabelece o regime jurídico da 

exploração e gestão dos sistemas municipais e intermunicipais), teve por base a “Recomendação Tarifaria” 

proposta pela ERSAR. 

 

Assim, para cada um dos serviços (AA, AR e RSU) foram diferenciados dois tipos de custos: custos fixos (CF) 

e custos variáveis (CV), os quais serviram de base para a definição das componentes fixa e da componente 

variável do tarifário. 

 

 

2.1. Componente Fixa 

 

Para a determinação da componente fixa das tarifas de cada um dos serviços, foram considerados 

relevantes todos os custos das infra-estruturas e equipamentos, nomeadamente a amortização anual dos 

investimentos e equipamentos (AMORT), assim como custos com a mão-de-obra directa (MOD) e custos 

indirectos imputados (CIND) a cada serviço. Deste modo, a fórmula geral utilizada para o cálculo do custo 

fixo (CF) de cada um dos serviços de águas e resíduos foi: 

 

CF = AMORT + MOD + CIND 

 

A partir da divisão dos CF anuais por 12 meses, e tendo em conta o número médio de consumidores em 

2010, obteve-se o Custo Fixo Mensal por consumidor para cada um dos três tipos de serviços referidos, 

conforme quadro seguinte: 

 

Quadro 5 – Distribuição dos Custos Fixos 
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Fornecimentos e Serviços Externos 2.697.903,42 2.877.899,81 906.102,56

Conservação e Manutenção 505.214,54 91.543,22 292.050,78

Custos Variáveis Totais 3.203.117,96 2.969.443,03 1.198.153,34

Água Consumida / Água tratada 5.467.818 4.921.036 5.467.818

Custo Variável(€/m3) 0,59 0,60 0,22

Custos Variáveis (2010)
Abastecimento de Água 

(AA)
Saneamento de Águas 

Residuais (AR)
Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU)

2.2. Componente Variável 

 

Em relação ao apuramento dos custos fundamentais para o cálculo da componente variável, 

consideraram-se todos os custos variáveis associados ao funcionamento, por cada um dos três tipos de 

serviços referidos, no ano de 2010, nomeadamente: Custos com a Manutenção e Conservação (CMAN); 

Custos de Operação (COPER) - por exemplo: Energia, Análises Regulares da Água; e Fornecimentos e 

Serviços Externos (FSE) - encargos suportados pela Autarquia com os prestadores dos serviços em alta 

relativos a água adquirida e tratada pelas Águas do Algarve S.A., e os RSU entregues a ALGAR. Neste 

apuramento foram retirados os custos específicos associados à recolha e drenagem de águas pluviais e à 

limpeza urbana, aquele tido uma “ineficiência” do sistema e este último a ser levado em conta no âmbito de 

outras receitas municipais. 

 

 

Assim, a fórmula geral utilizada para o cálculo dos custos variáveis (CV) de cada um dos serviços de águas e 

resíduos foi: 

CV = CMAN + COPER + + FSE 

 

 

A partir dos CV anuais assim apurados e da consideração do volume (em m3) de água facturada, também 

reportado a 2010, determinou-se o custo variável por m3 de água, conforme se apresenta no quadro abaixo. 

 

Quadro 6 – Distribuição dos Custos Variáveis 

 

 

2.3. Custos Auxiliares 

 

Em relação ao apuramento do custo dos serviços auxiliares, que a recomendação da ERSAR considera 

como serviços tipicamente prestados pelas entidades gestoras de carácter conexo com os serviços de águas 

ou resíduos mas que, pela sua natureza, nomeadamente pelo facto de serem prestados pontualmente por 

solicitação do utilizador ou de terceiro ou de resultarem de incumprimento contratual por parte do utilizador, 

devem ser objecto de facturação especifica, propondo a sua inclusão no Tarifário correspondente. 
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Consideraram-se, assim, como serviços auxiliares afectos aos serviços de águas e resíduos: a colocação, 

retirada, reaferição e transferência do contador de água; vistorias e ensaio em redes interiores de águas; 

restabelecimento do fornecimento de água; a limpeza de fossas ou colectores particulares; e a construção 

de ramais de ligação de água e de saneamento. 

 

 

2.4. Apuramento dos Custos das Outras Tarifas 

 

O valor do custo de cada tarifa (CT) vai reflectir os custos com os recursos afectos aos procedimentos e 

tarefas necessárias. A tarifa de referência é expressa em euro/unidade, e resultou da seguinte expressão: 

 
CT = MO + CGA + CDA,  

 
onde: 

MO = Custo da mão de obra; 

CGA = Custos Gerais de Actividade; 

CDA= Custos Decorrentes da Actividade. 

 

CGA = TTE * (CA + AMORT + OC)  

TTE = Total dos Tempos de Execução;  

CA = Custo Administrativo; 

AMORT = Custo das amortizações; 

OC = Outros Custos 

 

 

Como pressuposto fundamental para o cálculo dos minutos de trabalho por ano considerou-se que um ano 

tem 52 semanas, cada semana tem 5 dias e cada dia de trabalho tem 7 hora. Para o cálculo efectivo do 

número de dias anuais de trabalho (y) foram retirados o número médio de 25 dias de férias (f) e 15 dias 

para faltas ao serviço, feriados, etc. (p). Usando a seguinte fórmula: 

 

60*7*)](5*52[
44 844 76 y

pf −−  

 

Cálculo dos Minutos efectivos de Trabalho por ano (mt) 

mt = [52 * 5 – (25 + 15)] * 7 * 60 = 92.400  

 

Os custos com pessoal foram obtidos com base numa lista nominativa da Câmara Municipal de Lagos. Para 

efeitos de simplificação, considerou-se o custo médio dos vencimentos de todos os funcionários, por 
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carreira, que pertencem ao Departamento de Suporte Técnico Administrativo (DSTA), ao Departamento de 

Ambiente e Serviços Urbanos (DASU) e à Divisão de Fiscalização (DF). 

 
A partir da referida listagem, agruparam-se os funcionários por carreira. Alguns funcionários da Divisão de 

Fiscalização (com a categoria antiga de Fiscal Municipal), ainda não têm carreira actualizada, segundo a 

nova legislação dos vínculos, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores da função pública, tendo 

sido integrados na carreira Assistente Técnico. Considerámos, também, os Dirigentes (Directores e Chefes 

de Divisão) como uma carreira paralela. Assim, obteve-se a média ponderada do custo base unitário por 

carreiras: Assistente Operacional; Assistente técnico; Técnico Superior e Dirigente. 

Obtido esse custo base, foi estipulado um custo médio de encargos (TSU, Subsidio de Alimentação, etc.), 

chegando-se à conclusão que os encargos com remunerações representam cerca de 30% do valor da 

remuneração base. Assim, procedeu-se ao apuramento do custo total por carreira (CTR) em minutos, 

dividindo o custo total com remunerações pelos minutos úteis de trabalho num ano. 

 

cm = 
400.92

ctr
 

 
Onde: 

ctr = custo total com remunerações 

cm = custo por minuto 

 

No que respeita aos chamados custos de administrativos, tendo em conta que estes concorrem, obviamente, 

para a globalidade dos custos do Município e, indirectamente, para a afectação de recursos aos 

procedimentos que justificam a aplicação de uma taxa, foram consideradas um conjunto de rubricas, 

referentes ao ano de 2010, afectas a cada uma das unidades orgânicas intervenientes no processo. 

 

Posteriormente, a totalidade dos custos administrativos das 3 unidades orgânicas foi divido por: o número 

total de funcionários das respectivas unidade (achando o custo administrativo por funcionário) e o total de 

custos por funcionário pelos minutos efectivos de trabalho num ano (achando o custo administrativo por 

minuto). 

 

No que diz respeito às amortizações, como nenhum funcionário trabalha sem material associado, 

convencionou-se, um conjunto de bens que cada funcionário necessita para executar a sua função, 

inserindo-se em três categorias: Equipamento informático; Software informático e Equipamento 

Administrativo Básico. 

Assim, foram utilizados os valores unitários que resultam das adjudicações do procedimento para o 

fornecimento (de acordo com o Código da Contratação Pública). Por outro lado, foi considerado, igualmente, 

o valor unitário das viaturas afectas às unidades orgânicas. 
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Como critério utilizado para o cálculo das amortizações, optou-se por considerar a vida económica dos bens 

em vez da vida fiscal. Para o efeito, foi considerado metade das taxas de amortização que constam no 

Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE), duplicando desta forma a vida útil dos bens. 

 

Desta operação resulta, o apuramento do valor das amortizações por minuto, dividindo o total das 

amortizações dos equipamentos e das viaturas pelos minutos efectivos de trabalho num ano. 

Consideram-se custos decorrentes da actividade todos aqueles que contribuem para a execução da obra 

pretendida. Esses custos dividem-se em:  

 

- O custo do material e da hora máquina foi calculado com base em orçamentos fornecidos pelo 

Serviço de Gestão de Armazéns, da Divisão Financeira desta Autarquia.  

- O custo das deslocações foi calculado assumindo que, em média, cada deslocação envolve 30 km 

(ida e volta) a um custo de 0,40 € / Km (portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de Dezembro, que 

estabelece o valor de transporte para funcionários públicos). 

- O custo do Fornecimento de Serviços Externos foi calculado assumindo, a média do valor de 

aferição de contadores abaixo dos 40mm, fornecido por um orçamento dado por uma empresa 

certificada na área. 

 

 

Relativamente aos outros custos, foram considerados para o cálculo das taxas os custos gerais de 

funcionamento (ex: Electricidade; Rendas; etc…). Para o efeito, foram considerados os custos relativos aos 

números de pisos do edifício onde estão instalados os serviços. Como no Edifício Paços do Concelho Séc. XXI 

estão a funcionar vários serviços da Autarquia, houve a necessidade de dividir os custos por o número total 

de funcionários que desempenham funções, no referido edifício, de forma a apurar o custo por funcionário. 

 

Uma vez calculado o valor por funcionário, foi o mesmo dividido pelos minutos efectivos de trabalho num 

ano. Assim, foi apurado o valor dos Outros Custos por minuto para podermos afectar aos funcionários que 

intervêm no processo de produção da taxa. 
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3 – TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

 

As actividades de abastecimento público de água às populações, de saneamento e de gestão de resíduos 

sólidos urbanos revestem-se de carácter estrutural, sendo essenciais ao bem-estar geral, da saúde pública e 

a segurança colectiva das populações, bem como as actividades económicas e a protecção do ambiente. Em 

conformidade, as entidades competentes tem emanado orientações no sentido de que este tipo de serviços 

se deve rejer por princípios de universalidade no acesso, de continuidade e qualidade de serviço, e de 

eficiência e equidade dos tarifários aplicados. 

 

Pelo exposto, é crucial que os custos efectivos da prestação destes serviços sejam comparticipados por 

todos aqueles que deles beneficiam (respeitando-se os princípios do utilizador-pagador e poluidor-pagador), 

sem com isso ignorar que a necessidade de assegurar a acessibilidade económica a estes serviços pode 

justificar atenção especial às famílias mais carenciadas, bem como às famílias numerosas e a algumas 

instituições com práticas de acção social relevante (nomeadamente através da configuração de tarifários 

especiais).  

 

Deste modo, e de forma a acomodar, entre outros, os princípios de universalidade no fornecimento dos 

serviços (considerados essenciais), de utilização moderada do recurso da água e de recuperação integral dos 

custos, as tarifas de referência, quer as de disponibilidade, quer as variáveis, a cobrar pelos serviços de AA, 

AR e RSU do Município de Lagos tem por base os custos apurados de acordo com a “Recomendação 

Tarifária”. Como regra comum, a estrutura essencial dos tarifários para cada tipo de serviço deve 

compreender uma componente fixa (que deve cobrir os custos de subscrição - disponibilidade do serviço) e 

uma componente variável (que, tendencialmente, deve cobrir os custos da prestação do serviço), bem como 

uma diferenciação entre utilizadores finais do tipo doméstico e não doméstico, por razões de natureza social. 

 

 

3.1. Abastecimento de Água 

 
A tarifa de disponibilidade do abastecimento de água (por cada utilizador/contador), à luz da recomendação 

do ERSAR, foi diferenciada entre utilizadores domésticos (tarifa de disponibilidade com dois escalões, o 1º 

Escalão para contadores de calibre inferior a 25mm e o 2º Escalão para contadores de calibre igual ou 

superior a 25 mm de diâmetro) e utilizadores finais não domésticos (tarifa de disponibilidade de valor 

superior a dos utilizadores domésticos, com 5 níveis em função do calibre do contador).  

A tarifa variável relativa ao serviço de abastecimento de água (por m3 do consumo mensal de água), foi 

também diferenciada entre utilizadores finais domésticos (definindo-se 4 escalões progressivos em função 

do consumo mensal) e utilizadores finais não domésticos (cujo valor a aplicar ao escalão único corresponde 

ao valor aplicado ao 3.º escalão dos utilizadores domésticos, como recomendado pela ERSAR).  
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3.2. Saneamento 

 

A tarifa de disponibilidade do saneamento corresponde a um escalão único, e foi também diferenciada entre 

consumidores domésticos e consumidores não domésticos. 

 

O valor da tarifa variável para o saneamento, para utilizadores domésticos traduz-se em 4 escalões 

progressivos em função do consumo de água mensal, e num escalão único para os utilizadores não 

domésticos que corresponde ao valor aplicado ao 3.º escalão dos utilizadores domésticos.  

 

 

3.3. Resíduos Sólidos Urbanos 

 
Em concordância com a recomendação tarifária da ERSAR, definiu-se uma tarifa de disponibilidade dos RSU 

única, diferenciada entre consumidores domésticos e não domésticos, sendo a tarifa única aplicada a estes 

últimos de valor superior à dos primeiros. 

 
A tarifa variável de RSU foi definida aceitando como hipótese a sugestão da ERSAR de que, dada a 

dificuldade no apuramento da quantidade de resíduos produzida por utilizador, a efectiva produção de 

resíduos pelos utilizadores finais dos serviços apresenta uma correlação directa com o consumo de água, 

pelo que a tarifa incide sobre os m3 de água facturada ao utilizador. 

 
A referida tarifa diferenciou-se, à semelhança do procedimento adoptado para as tarifas dos serviços de AA 

e de AR, entre utilizadores domésticos e não domésticos. Para utilizadores domésticos traduz-se em 4 

escalões progressivos em função do consumo de água mensal e num escalão único para os utilizadores não 

domésticos que corresponde ao valor aplicado ao 3.º escalão dos utilizadores domésticos. 

 

 

3.4. Taxa de Recursos Hídricos 

 
O Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos (REFRH) – Decreto – Lei n.º 97/2008 de 11 de 

Junho, instituiu a Taxa de Recursos Hídricos (TRH) que, de acordo com o disposto no artigo 3º, visa 

compensar o benefício que resulta da utilização privativa do domínio público hídrico, o custo ambiental 

inerente as actividades susceptíveis de causar um impacto significativo nos recursos hídricos, bem como os 

custos administrativos inerentes ao planeamento, gestão, fiscalização e garantia da quantidade e qualidade 

das águas. De acordo com o nº 2 do artigo 5º do REFRH, a TRH cobrada à entidade que presta o serviço 

(neste caso a Autarquia de Lagos) é imputada aos utilizadores finais juntamente com as restantes 

componentes do tarifário.  
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Esta situação aplica-se quer ao abastecimento de água, quer ao saneamento. Neste sentido, importa 

destacar que a TRH não constitui uma receita da entidade prestadora dos serviços, sendo antes devida ao 

fundo de protecção dos recursos hídricos, a Administração da Região Hidrográfica do Algarve, e ao Instituto 

Nacional da Água (INAG).  

 

 

3.5. Taxa de Gestão de Resíduos  

 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, na redacção dada pela Lei n.º 35/2011 de 17 de Junho, no n.º 1 do art.º 58, 

obriga o Município de Lagos ao pagamento de uma taxa de gestão de resíduos (TGR) visando também 

compensar os custos administrativos de acompanhamento das respectivas actividades e estimular o 

cumprimento dos objectivos nacionais em matéria de gestão de resíduos.  

 

Esta taxa é um instrumento económico-financeiro que tem por objectivo interiorizar nos produtores e 

consumidores os custos ambientais associados à gestão de resíduos, variando o seu valor em função do tipo 

de gestão e destino final dado aos resíduos. As entidades gestoras dos serviços de resíduos pagam a TGR à 

autoridade nacional de resíduos (Agência Portuguesa do Ambiente) pela quantidade de resíduos depositados 

em aterro. A TGR segundo o n.º 7 da Portaria n.º 1407/2006 de 18 de Dezembro, deve ser repercutida nos 

consumidores finais, devendo a factura que lhes seja apresentada desagregar de forma rigorosa estes 

valores. 

 

 

 

3.6. Tarifários Sociais (Isenções e Reduções) 

 

A ERSAR, para famílias de fracos recursos, recomenda que seja criado um Tarifário Social que assegure o 

acesso à água mesmo em situações sociais extremas para utilizadores domésticos cujo agregado familiar 

possua rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 

(IRS) não ultrapassem determinado valor, a fixar pela Câmara Municipal, o qual não deve exceder o dobro 

do valor anual da retribuição mínima mensal garantida. 

 

O Tarifário Social aplicável a utilizadores finais domésticos cujo agregado familiar se encontre na situação 

atrás descrita deverá contemplar a isenção das tarifas fixas nos serviços de AA, AR e RSU e a aplicação ao 

consumo total do utilizador das tarifas variáveis do 1º escalão até ao limite mensal de 15 m3. Aos consumos 

superiores a 15 m3 aplicar-se-á o valor correspondente à tarifa variável normal do 3º escalão e seguinte. 
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Concretizando a orientação da ERSAR propõe-se a criação do Tarifário Social, que concede uma isenção das 

tarifas de disponibilidade nos serviços de AA, AR e RSU e o aumento do 1º Escalão das tarifas variáveis 

(consumo) até ao limite mensal de 15 m3. Aos consumos superiores a 15 m3 aplicar-se-á o valor 

correspondente à tarifa variável do 3º escalão e seguinte.  

 

Poderão usufruir deste tarifário as famílias com baixos recursos que habitam no concelho de Lagos 

compostas por dois ou mais elementos, cujo rendimento bruto englobável para efeitos de IRS não ultrapasse 

1,5 do valor anual da retribuição mínima mensal garantida. 

 

A isenção, nos casos de consumidores sem agregado familiar é concedida se o valor do rendimento bruto 

englobável para efeitos de IRS não ultrapassar 0,75 do valor anual da retribuição mínima mensal garantida. 

 
A redução proposta na Recomendação relativamente ao Tarifário Familiar aplicável a agregados familiares 

com 5 ou mais elementos, é feita na tarifa variável através do alargamento do primeiro escalão de consumo 

e ajustamento dos valores aplicáveis aos escalões seguintes, concedendo mais 3 m3 no 1º Escalão por cada 

elemento do agregado familiar. 

 
O Tarifário Familiar para o Município de Lagos em vigor foi criado em 2007, não só para famílias numerosas, 

mas também para famílias com dois menores a cargo e famílias em que a mulher esteja grávida de mais de 

13 semanas. Propõe-se deste modo a manutenção do universo dos beneficiários do tarifário familiar, 

sugerindo-se o alargamento do 1º Escalão para os 10 m3, independentemente do número de elementos do 

agregado familiar, aplicando-se o tarifário normal para os restantes escalões. 

 
A ERSAR recomenda, no que concerne às instituições particulares de solidariedade social, organizações não 

governamentais sem fins lucrativos ou outras entidades de reconhecida utilidade pública cuja acção social o 

justifique, a redução das tarifas quer de disponibilidade, quer as variáveis.  

 

Deste modo, sugere-se a isenção das tarifas de disponibilidade para os consumidores atrás referidos, 

quando o consumo está directamente ligado ao seu objecto social, sendo os restantes consumos 

equiparados aos dos consumidores não domésticos. Em relação às tarifas variáveis, sugere-se um escalão 

único correspondente aos preços a suportar pelo Município pela prestação dos serviços em alta, com uma 

margem de 5% para comparticipação dos custos indirectos. 
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Utilizadores Domésticos Água Saneamento Resíduos Sólidos 
Urbanos

Tarifa Disponibilidade do Serviço
  Doméstico - Até 25 mm 3,00 € 3,50 € 4,00 €
  > 25 mm - Igual ao Não doméstico

Tarifa Variável
1º Escalão - 0 a 5 m3 / mês 0,47 € 0,35 € 0,16 €
2º Escalão - 6 a 15 m3 / mês 0,85 € 0,63 € 0,29 €
3º Escalão - 16 a 25 m3 / mês 1,48 € 1,10 € 0,50 €
4º Escalão - > 25 m3 / mês 2,63 € 1,95 € 0,88 €

Domésticos Especiais 

Tarifa Disponibilidade do Serviço
   Social* Isento Isento Isento

   Familiar** - Até 25 mm 3,00 € 3,50 € 4,00 €
   > 25 mm - Igual ao Não doméstico

 Tarifa Variável
   Social*
1º Escalão - 0 a 15 m3 / mês 0,47 € 0,35 € 0,16 €
2º Escalão - 16 a 25 m3 / mês 1,48 € 1,10 € 0,50 €
3º Escalão - > 25 m3 / mês 2,63 € 1,95 € 0,88 €

   Familiar** 
1º Escalão - 0 a 10 m3 / mês 0,47 € 0,35 € 0,16 €
2º Escalão - 11 a 15 m3 / mês 0,85 € 0,63 € 0,29 €
3º Escalão - 16 a 25 m3 / mês 1,48 € 1,10 € 0,50 €
4º Escalão - > 25 m3 / mês 2,63 € 1,95 € 0,88 €

Util izadores Não Domésticos Água Saneamento 
Resíduos Sólidos 

Urbanos

Tarifa Disponibilidade do Serviço
1.º nível (< 20 mm) 5,00 €
2.º nível (entre 20 mm e 30 mm) 7,50 €
3.º nível (entre 30 mm e 50 mm) 15,00 €
4.º nível (entre 50 mm e 100 mm) 37,50 €
5.º nível (entre 100 mm e 300 mm) 112,50 €
Tarifa única 10,50 € 14,00 €

 Tarifa Variável
Escalão Único 1,48 € 1,10 € 0,50 €

Não Domésticos Especiais 

Tarifa Disponibilidade do Serviço
 Social - IPSS, Escolas Públicas, Clubes e Associações sem fins 
lucrativos***

Isento Isento Isento

 Tarifa Variável
Escalão Único 0,49 € 0,64 € 0,23 €

*Tarifário Social - Poderão usufruir deste tarifário as famílias com baixos recursos que habitam no concelho de Lagos 

**Tarifário Familiar - Poderão usufruir deste tarifário as famílias residentes neste Município, com dois menores a cargo, 

      

Tarifário 2012

Isenções e Reduções

                           compostas por dois ou mais elementos, e que o seu rendimento bruto englobável para efeitos de IRS

                               famílias numerosas, e famílias que a mulher esteja grávida de mais de 13 semanas.

                           não ultrapasse 1,5 do valor anual da retribuição mínima mensal garantida.
                           Nos casos de consumidores sem agregado familiar, a isenção é concedida se o valor do rendimento
                           bruto englobável para efeitos de IRS não ultrapassar 0,75 do valor anual da retribuição mínima
                           mensal garantida.

Para beneficiar das isenções e  reduções, o consumidor deve apresentar o seu pedido por escrito, acompanhado dos documentos 
necessários a comprovar a sua situação, devendo, durante o mês de Março, proceder à actualização dos mesmos.

***A Isenção das tarifas de disponibilidade para estes tipos de consumidores são apenas no respeitante a consumo 
   directamente ligado ao seu objecto social, nos restantes casos serão considerados consumidores não domésticos.

3.7. Proposta de Tarifário para 2012 

 

Quadro 7 – Tarifário Proposto para 2012 
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1 - Colocação de contador 45,40 €

2 - Aferição de contadores 43,03 €

3 - Vistorias e Ensaios em redes interiores de água 39,78 €

4 - Vistorias e Ensaios em redes interiores de esgotos 39,78 €

5 - Restabelecimento do fornecimento de água:
     5.1 - Por incumprimento do pagamento de facturação sem retirada de contador 30,83 €
     5.2 - Por incumprimento do pagamento de facturação com retirada de contador 88,16 €
     5.3 - Por interrupção a pedido do utilizador 45,40€ *

6 - Transferências 7,94 €

7 - Água consumida na rega dos loteamentos, cuja gestão de espaços 
     verdes tenha sido entregue pelo Município aos respectivos moradores

8 - Limpeza de fossa ou colectores particulares:
      a) Por cada deslocação da viatura - Paga no acto do pedido 45,26 €
      b) Por cada hora ou fracção além da primeira 16,88 €
      c) Por cada quilometro percorrido 0,40 €
      d)  Os requerentes que sejam eleitores na área do Município, cujo rendimento
          do agregado familiar não ultrapasse o salário mínimo nacional da generalidade 
          dos trabalhadores e os que usufruem do rendimento mínimo garantido,  
          beneficiam de uma redução de 50% no pagamento do preço a que se refere a
          alinea a), desde que requerida em impresso próprio e apresentem documento 
          comprovativo da sua situação económica.

9 - Fornecimento de Água Avulso ao Domicílio
       Quantidade mínima a fornecer: 5 m3 ou múltiplos de 5, sendo cobrado por cada 
       carga, os valores previstos para limpeza e saneamento urbano nas alíneas a), c) 
       e d), do número anterior, considerando-se para o efeito os quilómetros percorridos
       de acordo com a seguinte tabela:

    fornecimento de água esteve interrompido a pedido do utilizador.

1 - Ramais de Água até 5 m 621,98 €

2 - Ramais de Esgotos até 5 m 794,46 €

3 - Ramais de Água de 5 até 10 m 932,90 €

3 - Ramais de Esgotos de 5 até 10 m 1.171,61 €

4 - Ramais com mais de 10 m
Preço de custo + 10% das 
despesas de administração

5 - Ramais de água >2" ou de esgoto com mais de 125 m
Preço de custo + 10% das 
despesas de administração

Tarifário 2012

Outras Tarifas

Execuções de ramais de ligação

Preço de Custo de Água ao 
Município

* Acrescido do valor total das tarifas de disponibilidade dos serviços correspondente ao número de meses em que o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freguesia Km Médios percorridos (1)

Barão de São João 28

Bensafrim 22

Odiáxere 11

Luz 26

(1) Corresponde ao total de km percorridos pela viatura desde o parque de estacionamento do 
Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos até ao seu regresso ao ponto inicial.
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4 – FACTURAÇÃO ACTUAL 

 

Face à actual situação económica que o país, e em particular as famílias atravessam, dever-se á aplicar um 

preço socialmente aceitável (psa), que segundo a ERSAR corresponde ao cálculo do rácio entre o valor 

anual da facturação destes serviços sobre o rendimento médio bruto de uma família tipo. Esta percentagem, 

segundo a mesma entidade, deverá estar compreendida num intervalo entre 1% e 1,5%, uma vez que, se 

ultrapassar este limite poderá estar em risco a acessibilidade a este tipo de serviços. No entanto estas 

bandas de referência dependem de decisão política, podendo ser adoptadas as propostas pela ERSAR ou 

outras que a Câmara venha a decidir. 

 

No caso de Lagos, uma família cujo agregado familiar seja constituído por 4 pessoas e que gaste em média 

180 m3 de água por ano, paga actualmente cerca de € 268,92 pela prestação dos três serviços (água, 

saneamento e resíduos sólidos urbanos). Tendo por base os estudos da ERSAR este valor corresponde a 

0,71% do rendimento anual de uma família média, conforme dados do INE 2010, o que está muito abaixo 

do nível aceitável. 

 

Através dos tarifários Municipais de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos dos Municípios do 

Algarve foi analisada a facturação total referente ao ano de 2011 dos 3 serviços, por cada um dos 

concelhos. Constatou-se que, para consumos domésticos de 180m3/ano, os valores variam entre €418,80, 

em Tavira e € 182,80, em Alcoutim. 

 

Por informações transmitidas pela AMAL – Associação de Municípios do Algarve, pelas empresas prestadoras 

dos serviços (Águas do Algarve e Algar) e recolhidas junto dos restantes municípios do Algarve, a tendência 

para 2012 será de actualização generalizada dos tarifários seguindo as orientações da ERSAR indicadas na 

presente informação.  

 

O município de Lagos encontra-se na 6ª posição da facturação mais baixa, relativamente aos 16 municípios 

do Algarve (€ 268,92), sendo a facturação mais baixa praticada por municípios do interior (Aljezur, 

Monchique, Alcoutim, Silves), à excepção do município de Vila do Bispo. 

 
De referir ainda que nos municípios, cuja facturação é mais elevada, são municípios em que a exploração 

dos serviços é assegurada por Empresas Municipais: Tavira – Tavira Verde, Portimão EMARP, Olhão - 

Ambiolhão e Faro – FAGAR. 

 

No quadro seguinte podemos verificar os dados referentes a 2011 por município, obtidos através dos 

tarifários Municipais de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos dos Municípios do Algarve: 
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Quadro 8 – Simulação dos Consumos Domésticos de 180 m3/ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preços 2011 Água Saneamento RSU Total

Média dos Municípios do Algarve 125,27 91,52 76,48 293,26

Vila do Bispo 91,80 41,40 51,48 184,68

Lagos 133,20 65,40 70,32 268,92

Aljezur 104,88 18,36 86,52 209,76

Portimão 165,24 155,04 78,60 398,88

Monchique 141,00 0,00 0,00 141,00

Silves 124,68 60,00 72,00 256,68

Lagoa 112,80 87,00 72,72 272,52

Albufeira 110,82 102,43 111,65 324,90

Loulé 99,00 135,12 89,52 323,64

Faro 137,54 130,55 106,20 374,29

Olhão 123,60 117,35 112,20 353,15

Tavira 148,20 136,80 133,80 418,80

São Brás de Alportel 135,60 130,80 78,00 344,40

Vila Real de Santo António 132,00 97,20 69,60 298,80

Alcoutim 81,90 81,90 19,00 182,80

Castro Marim 162,00 105,00 72,00 339,00

Valores sem IVA

€/Ano
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5. CONCLUSÃO 

 

Do estudo anteriormente apresentado, destacamos 4 pontos fundamentais: 

 

� No ano económico de 2010 o défice de exploração dos três sectores ascendiam os 5,8 milhões de 

euros; 

� De salientar a redução que têm vindo a ser feita nos custos por parte dos serviços; 

� Através de uma análise pormenorizada ao actual tarifário, é notório o desajuste existente, isto é, para 

além de não ser cobrada a tarifa fixa no sector da Água, no sector do Saneamento não é cobrada a 

tarifa variável. O que vai contra as políticas atrás enunciadas do utilizador pagador; 

� Apesar dos aumentos previstos para 2010, recorde-se 23% para o sector dos RSU, 17% para o 

Saneamento e 5% para o sector da Água, não é visível a recuperação dos custos desejada, pela razão 

atrás enunciada. 

 

Desta forma deverá ser adoptado um novo sistema tarifário que permitirá cobrir a maioria das despesas com 

este sector. Tendo particular atenção as recomendações publicadas pela ERSAR (Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos), desde 2009.  

 


