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EDITAL N.º 21/GAEOM/2021 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA, TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
TORNA PÚBLICO, de harmonia com o artigo 56.º n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 
deliberações de eficácia externa proferidas na reunião ordinária do Órgão Executivo, realizada no dia 26 
de maio de 2021:  
 

 
Pedido de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento de taxas, a seguinte entidade:  

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Associação de Ciclismo do 
Distrito de Setúbal  

5671 
2021/05/07 

Grande Prémio do 
Baixo Alentejo 
Dia 9 de maio  

Licenciamento 
da prova 

 
33,66€ 

 
 
 

Taxas de saneamento e fossas sépticas 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 14 do corrente mês de maio: 
 
«Tem vindo a ser suscitada, amiúde, a questão da obrigatoriedade de pagamento de taxas de saneamento, 
por munícipes que, residindo em locais em que são servidos de abastecimento água, têm contrato com o 
Município de Serpa, porém, não têm acesso a serviço de drenagem através das redes fixas, dispondo para 
o efeito de fossas sépticas particulares. 
Sobre o assunto importa considerar que: 

1. Nos termos do artigo 32.º, n.º 1, do Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas 
Residuais de Serpa (doravante apenas designado por Regulamento) publicado no Diário da 
República, 2.ª série — N.º 35 — 19 de fevereiro de 2016 “Em zonas não servidas por rede pública 
de drenagem, é obrigatória a construção de fossas séticas bem como a manutenção das mesmas, 
sendo os utilizadores responsáveis pela sua construção, estado de conservação, manutenção e 
limpeza.”; 

2. O n.º 1 do artigo 34.º do mesmo diploma refere que “A responsabilidade pela manutenção das 
fossas séticas é dos seus utilizadores, de acordo com procedimentos adequados, tendo 
nomeadamente em conta a necessidade de recolha periódica e de destino final das lamas 
produzidas.”; 

3. Sendo a responsabilidade pela manutenção e limpeza das fossas dos seus utilizadores, a 
competência para efetuar a limpeza é, porém, atribuída ao Município de Serpa pelo n.º 2 do mesmo 
dispositivo “A limpeza das fossas séticas é efetuada pelo Município de Serpa, por meios próprios ou 
através de subcontratação do serviço a empresa devidamente licenciada para o efeito, mediante 
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requerimento e respetivo pagamento.” e pelo n.º 3 do artigo 12.º “Ao Município de Serpa, enquanto 
Entidade Gestora compete e recolher e transportar a destino adequado as águas residuais 
produzidas pelos utilizadores, assim como as lamas das fossas séticas existentes na sua área de 
intervenção” 

4.  Por outro lado, de harmonia com a alínea f) do artigo 13.º do Regulamento os utilizadores têm 
direto a “solicitar à entidade gestora a recolha e transporte das lamas da respetiva fossa sética 
individual, mediante o pagamento dos custos devidos”. 

5. Daqui resulta claro que a limpeza das fossas sépticas é responsabilidade dos seus utilizadores e 
deve ser efetuada pelo Município de Serpa mediante o pagamento das respetivas taxas pelos 
particulares; 

6. No que respeita à estrutura tarifária, temos que o n.º 1, do artigo 44.º refere que “Estão sujeitos às 
tarifas relativas ao serviço de drenagem de águas residuais, todos os utilizadores que disponham de 
contrato”; 

7. Já o artigo n.º 1 do artigo 35.º, dispõe que os “serviços de abastecimento de água, drenagem de 
águas residuais e gestão de resíduos sólidos urbanos são objeto de um único contrato, celebrado 
entre o Município de Serpa e os utilizadores”. 

8. Embora o n.º 2 do mesmo dispositivo salvaguarde que “Para efeitos do número anterior, deve 
considerar -se indissociável da contratação do serviço de abastecimento, a contratação do serviço 
de drenagem desde que este esteja disponível através das redes fixas” a alternativa à cobrança das 
taxas de saneamento na fatura mensal da água para utilizadores que dispõem de fosses sépticas 
seria o pagamento por cada limpeza que fosse efetuada pelo Município de Serpa, de acordo com os 
valores previstos no artigo 11.º da tabela de preços do Regulamento de taxas e outras receitas 
municipais publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 111 — 9 de Junho de 2010. 

9. Esta alternativa não se afigura adequada, desde logo, por duas razões: 
i. A aplicação do valor previsto no regulamento de taxas por cada limpeza de fossas 

resultaria, ao final do ano, num montante exponencialmente superior aquele pago em sede 
de faturação mensal, colocando numa clara situação de desfavorecimento os utilizadores 
que dispõem de fossas sépticas e consequentemente fazendo perigar o princípio da 
equidade entre utilizadores; 

ii. A aplicação de valores elevados por cada limpeza pode desincentivar os utilizadores a 
solicitarem a limpeza das fossas ao Município de Serpa, fazendo-o por meios próprios e de 
forma inadequada, colocando em causa a saúde pública. 

10. Acresce que o artigo 81.º, n.º 1, do Regulamento n.º 549/2018 da ERSAR dispõe “Pela prestação 
dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão 
de resíduos urbanos é aplicável aos utilizadores finais uma tarifa de disponibilidade, devida em 
função do intervalo temporal objeto de faturação, e uma tarifa variável, devida em função da 
quantidade de água consumida, de águas residuais urbanas ou de resíduos urbanos recolhidos (…) 
esclarecendo o n.º 2 do mesmo dispositivo “No caso do serviço de limpeza de fossas séticas, a 
aplicação mensal das tarifas fixa e variável previstas no número anterior constituo a contrapartida 
pela realização de um número máximo anual de limpezas definido no contrato de recolha; 

11. Afigura-se ser esta a solução mais equilibrada e que assegura condições de igualdade de 
tratamento dos utilizadores; 

12. Sucede que o Regulamento é omisso relativamente ao número de limpezas anuais a que o 
utilizador tem direto no âmbito do contrato celebrado com o Município de Serpa, não existindo, 
portanto, um procedimento tipificado para a faturação de utilizadores com fossas sépticas o que 
pode conduzir a que situações análogas sejam tratadas de formas diferentes.; 
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13. Apesar de ser prever, para breve, uma revisão do regulamento, considera-se fundamental acautelar 
desde já a tipificação da faturação de situações de limpezas de fossas sépticas de utilizadores 
particulares, com contrato de abastecimento de água celebrado com o Município de Serpa; 

 
Pelo exposto propõe-se: 
Aos utilizadores com fossas sépticas particulares, com contrato de abastecimento de água celebrado com o 
Município de Serpa, devem ser aplicadas: a) A tarifa fixa de drenagem de águas residuais, devida em 
função do intervalo temporal objeto de faturação e expressa em euros por cada trinta dias b) A tarifa variável 
de recolha de águas residuais, devida em função do volume de água residual recolhido ou estimado durante 
o período objeto de faturação, sendo diferenciada de forma progressiva de acordo com escalões de 
consumo, e expressa em m3 de água por cada trinta dias.  
Em contrapartida o utilizador tem direito a 12 (doze) limpezas de fossa por ano, efetuadas de acordo com as 
disposições do Regulamento e restante legislação aplicável. Quando excedido este número, as limpezas 
serão faturadas nos termos do Regulamento de taxas e outras receitas municipais.» ------------------------------- 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade que, aos utilizadores com fossas 
sépticas particulares, com contrato de abastecimento de água celebrado com o Município de Serpa, 
devem ser aplicadas:  
 

a) A tarifa fixa de drenagem de águas residuais, devida em função do intervalo temporal 
objeto de faturação e expressa em euros por cada trinta dias; 

 
b) A tarifa variável de recolha de águas residuais, devida em função do volume de água 
residual recolhido ou estimado durante o período objeto de faturação, sendo diferenciada de 
forma progressiva de acordo com escalões de consumo, e expressa em m3 de água por cada 
trinta dias; 
Em contrapartida o utilizador tem direito a 12 (doze) limpezas de fossa por ano, efetuadas de 
acordo com as disposições do Regulamento e restante legislação aplicável. Quando 
excedido este número, as limpezas serão faturadas nos termos do Regulamento de taxas e 
outras receitas municipais. 

 
 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1380 de Vila Nova de S.Bento – Proposta de 
atribuição de subsidio  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que o Corpo Nacional de Escutas – 
Agrupamento 1380 Vila Nova S. Bento, solicita apoio financeiro para construção de uma cozinha móvel, no 
valor de 1 200,00 € (mil e duzentos euros), para as atividades de campo. 
Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, propõem a atribuição 
de um subsídio pontual de 600,00 euros(seiscentos euros), 50% do valor do orçamento. 
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23576/2021.  
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 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade, atribuir ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1380 de Vila Nova de S.Bento, 
um subsidio no valor de 600€ (seiscentos euros) para apoio na construção de uma cozinha móvel.  
 
 

Conselho Português para a Paz e Cooperação – Proposta de adesão ao Encontro pela Paz 

Através de email datado de 23 de abril, o Conselho Português para a Paz e Cooperação, refere que, o 

momento complexo que vivemos implica que haja uma maior mobilização na defesa dos valores da paz, da 

solidariedade e da cooperação e da recusa da guerra como forma de resolução dos conflitos internacionais, 

tendo presente os princípios constantes na Constituição da República Portuguesa e na Carta das Nações 

Unidas.  

É nesse contexto que o Conselho Português para a Paz e Cooperação e um conjunto de outras 

organizações estão a preparar o novo Encontro pela Paz, a realizar no dia 5 de junho, no Fórum Luísa Todi, 

em Setúbal, que culminará com um desfile pela paz. Enviam, em anexo, o documento de base e o cartaz 

subscritos por 12 organizações. 

O Encontro pela Paz terá como lema "Pela Paz todos não somos demais", pelo que consideram da maior 

importância a adesão a este Encontro pela Paz, participando nos vários debates descentralizados que irão 

realizar em diversos locais, de que nos darão notícias. 

 

As organizações subscritoras:  

• Câmara Municipal de Loures 

• Câmara Municipal de Setúbal 

• Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) 

• Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD)  

• Conselho Português para a Paz e Cooperação(CPPC) 

• Federação Nacional dos Professores (FENPROF) 

• Juventude Operária Católica (JOC) 

• Movimento Democrático de Mulheres 

• Movimento de Municípios pela Paz 

• Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) 

• Obra Católica Portuguesa de Migrações (OCPM) 

• União dos resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aderir ao Encontro Pela Paz, de acordo com a 

proposta do Conselho Português para a Paz e Cooperação. 
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E, para constar, publica-se o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos 
do costume. 
 
 

Serpa, 31 de maio de 2021 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
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