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Pressupostos/Condicionantes

Aviso n.º 4038/2014

Na realização do estudo foram assumidos os seguintes pressupostos
e condicionantes:

Cessação da relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 37 da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que Vanda
Marisa Francisco da Silva, Assistente Técnica, Posição remuneratória
1 nível 5, cessou a relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado por motivo de denuncia do contrato, a partir de 02 de
fevereiro de 2014.
28 de fevereiro de 2014. — A Chefe da Divisão (no uso de competência subdelegada, conforme despacho n.º 5/DAF/2013, de 1 de novembro),
Anabela Duarte Cardoso.
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MUNICÍPIO DE SERNANCELHE
Regulamento n.º 122/2014
Tabela de Preços da Água, Saneamento e Resíduos
Fundamentação Económico-financeira
Carlos Manuel Ramos dos Santos, vereador da Divisão Técnica de
Obras e Urbanismo, da Câmara Municipal de Sernancelhe:
Torna público que, após consulta pública pelo prazo de trinta dias úteis
e de ter sido submetido a parecer da Entidade Reguladora dos Serviços
de Água, Saneamento e Resíduos (ERSAR), foi aprovado pela Câmara
Municipal na reunião ordinária realizada no dia 27 de dezembro de 2013,
e pela Assembleia Municipal na sessão ordinária realizada no dia 28 de
fevereiro de 2014, a Tabela de Preços da Água, Saneamento e Resíduos
e respetiva Fundamentação Económico-financeira, do Município de
Sernancelhe, entrando o mesmo em vigor 15 dias após a sua publicação
no Diário da República.
Para constar e para os devidos e legais efeitos se publica o presente
regulamento.
12 de março de 2014. — O Vereador do Pelouro, Carlos Manuel
Ramos dos Santos.
Fundamentação Económico-Financeira das Taxas
e Preços Municipais
Preços da água, saneamento e resíduos
Enquadramento
Em termos legais, o POCAL [Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais] estabelece no ponto 2.8.3.1 a obrigatoriedade da
utilização de um subsistema de Contabilidade de Gestão [Custos] no
apuramento dos custos subjacentes à fixação de tarifas e preços de
bens e serviços.
Para além do POCAL, também o RFALEI [Regime Financeiro das
Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais — Lei n.º 73/2013,
de 09 de setembro], no artigo 21.º destaca que os preços e demais
instrumentos de remuneração a fixar pelos municípios não devem ser
inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com os bens e
serviços, em alusão às atividades de exploração de sistemas municipais, como sejam o abastecimento de público de água, o saneamento
de águas residuais e a gestão de resíduos sólidos. As recomendações
da ERSAR [Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos]
n.º 1/2009, de 28/08, e ERSAR1 n.º 2/2010, de 28/07, que se complementam, vieram estabelecer um conjunto de regras aplicáveis às
entidades que prestam aquelas atividades visando, entre outras, a
sua sustentabilidade económica e financeira, em consonância com os
princípios basilares consagrados na Lei da Água [Lei n.º 58/2005, de
29/12], no Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos
[Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11/07] e no Regime Geral dos Resíduos
[Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05/09], sendo necessário, para a sua
efetiva aplicação, que as entidades gestoras sejam capazes de apurar
os custos e proveitos associados à provisão de cada um dos serviços
que presta, de forma autónoma.

O estudo baseou-se nos elementos recolhidos junto da contabilidade
[designadamente no que diz respeito aos custos e proveitos] e nos
elementos recolhidos junto das unidades orgânicas operativas [Secção
de Águas].
A inexistência de um sistema de contabilidade de gestão não permitiu
a identificação e recolha da informação de forma mais objetiva e direta,
no sentido de sustentar com maior rigor o custo da atividade pública
local. Sendo assim, a principal fonte de informação foi a contabilidade
financeira.
Ao nível dos custos, os valores de referência são, em grande parte,
do exercício económico de 2013, atualizados para 2014, em função da
taxa de inflação prevista. Contudo, existem alguns custos cujos valores
são os previstos para 2014.
Segundo o POCAL, o apuramento do custo subjacente às taxas e preços do município teve por base a reclassificação dos custos em diretos e
indiretos. Relativamente aos custos diretos foram identificados os custos
de materiais, mão de obra, amortizações/conservação, funcionamento e
serviços diretamente relacionados com a prestação dos serviços objeto
de análise. Nos indiretos consideraram-se os custos de estrutura de
natureza transversal à atividade autárquica.
Relativamente aos custos indiretos foi escolhida a base de imputação
custo/minuto da atividade dos funcionários. Não foi seguida a base de
imputação proposta no POCAL [custos diretos das funções] pelo facto
de a informação não ter sido tratada na ótica funcional. Considerou-se
que a base escolhida reúne as características essenciais: simplicidade
de quantificação objetiva quer em termos globais, quer nas parcelas
que dizem respeito a cada serviço objeto de análise e a significativa
correlação entre as variações desta variável e os custos indiretos.
Para além da reclassificação mencionada nos pontos anteriores e no
caso concreto dos três serviços em análise, consideram-se os custos com
a Secção de Águas e parte dos custos com a Tesouraria [associados à
cobrança] como custos administrativos comuns. A sua imputação aos três
serviços em análise foi realizada de acordo com o seu peso estrutural.
De acordo com os pontos anteriores, o apuramento dos custos aos
serviços seguiu a utilização do sistema de custeio total, tal como previsto
no POCAL, uma vez que se traduz no método de apuramento do custo
dos produtos ou serviços onde são considerados a totalidade de gastos,
quer sejam variáveis ou fixos.
Ao nível quantitativo, as informações sobre a distribuição de volumes
faturados [consumos] por escalões, de utilizadores finais por intervalo
de consumo e tipo de utilizadores [domésticos e não domésticos] correspondem aos valores apurados pelos serviços no período compreendido entre novembro de 2012 e outubro de 2013 [utilização dos dados
mais recentes, de acordo com o ponto 3.1 da Recomendação ERSAR
n.º 2/2010, de 28/07]. Relativamente ao número de consumidores por tipo
de serviço, as informações referem-se aos contratos existentes atualmente
no município [dezembro de 2013]. Tendo em conta o histórico recente,
considera-se que aquelas informações são suscetíveis de representar, de
forma credível, os perfis de consumo para o ano de 2014.
Segundo o ponto 1.1 da Recomendação ERSAR n.º 2/2010, de 28/07,
os consumidores têm direito a um serviço de qualidade num quadro de
eficiência e equidade de preços. Neste sentido, o utilizador final deve
tendencialmente pagar o preço justo por estes serviços, ou seja, sem
incluir ineficiência e desperdícios.
Metodologia utilizada
Em termos metodológicos, o apuramento específico dos custos suportados pelos serviços de abastecimento de público de água, saneamento
de águas residuais e a gestão de resíduos sólidos urbanos do Município
de Sernancelhe, apresentou a seguinte sequência:
1 — Análise da informação disponibilizada pela contabilidade financeira do município [balancetes, demonstração de resultados, mapas de
amortizações,…], da sua estrutura, dos departamentos que intervêm de
forma direta e indireta na obtenção de proveitos.
2 — Reclassificação e identificação dos custos que diretamente contribuíram para o funcionamento dos serviços em estudo: Mão de obra,
Amortizações e Funcionamento.
3 — Identificação e apuramento dos custos de estrutura ou indiretos,
com impacto nas atividades geradoras de proveitos no município.
4 — Apuramento e repartição dos custos administrativos comuns
aos três serviços.
5 — De seguida, foram recolhidas informações, junto dos técnicos e
software específicos dos serviços competentes [Secção de Águas], sobre
as unidades de medida utilizadas na faturação de cada serviço, seguindo,
sempre que possível as recomendações da ERSAR [Recomendação
n.º 1/2009, de 28/08 e Recomendação n.º 2/2010, de 28/07].

