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Ata n.º 16/2017 da reunião ordinária realizada no dia 07 de agosto de 2017 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h30m. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia sete do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, no edifício dos Paços do Município e sala de 

sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes Pereira, 

estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Helena Barbosa Ramos Fernandes, Maria 

José Brito Lopes Moreira, Janine da Mata Azevedo Soares. ------------------------------------------------------------------  

 -------- A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior da Divisão Administrativa e 

Financeira do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver quorum para funcionamento do 

executivo, o presidente declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO= 

Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA= 

Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

=APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR= 

PONTO 01: Aprovação das propostas de ata nº 15/2017, da reunião ordinária de 24-07-2017, oportunamente 

distribuída e dispensada de leitura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de ata nº 15/2017, da reunião ordinária de 24-

07-2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O vereador Tiago Manuel Pereira da Cunha não votou, por não ter estado presente. --------------------------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 03-08-2017, que 

acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  

Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 

Vereadora: 200,00€ duzentos euros 

DAF 
Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 
Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euro 

DUA 
Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 2 472,24€ dois mil quatrocentos e setenta e dois euros e vinte e quatro 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 34 368,20€ trinta e quatro mil trezentos e sessenta e oito euros e vinte 
cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 19.951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa 
e dois cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 574 640,00€ quinhentos e setenta e quatro mil seiscentos e quarenta 
euros 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 4 692,92€ quatro mil seiscentos e noventa e dois euros e noventa e dois 
cêntimos 

Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 
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Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um 
cêntimos  

Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 804,65€ oitocentos e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 55 399,72€ cinquenta e cinco mil trezentos e noventa e nove euros e 
setenta e dois cêntimos 

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito 
cêntimos  

Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 764,16€ setecentos e sessenta e quatro euros e dezasseis cêntimos  

Conta n.º 0018/17568171020 - (BST) 3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove 
cêntimos 

Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) 595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos 

Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 4 535,91€ quatro mil quinhentos e trinta e cinco euros e noventa e um 
cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC)   

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 934,14€ quatro mil novecentos e trinta e quatro euros e catorze 
cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 10 342,64€ dez mil trezentos e quarenta e dois euros e sessenta  
quatro cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 4 049,46€ quatro mil e quarenta e nove euros e quarenta e seis 
cêntimos  

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 34 362,07€ trinta e quatro mil trezentos e sessenta e dois euros e sete 
cêntimos 

Conta n.º 0045/40285632054 (CCAM) 33 885,87€ trinta e três mil oitocentos e oitenta e cinco euros e oitenta 
e sete cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 807,15€ cinco mil oitocentos e sete euros e quinze cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 36 663,34€ trinta e seis mil seiscentos e sessenta e três euros e trinta e 
quatro cêntimos 

=SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS= 

=LISTAGEM DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS= 

PONTO 02: Tomar conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de aquisição de 

serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 49.º da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro.--------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de 

aquisição de serviços, ao abrigo do nº 4 do artigo 49º da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, que se anexa 

a esta ata como documento e dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------  

=DELIBERAÇÕES DIVERSAS= 

=ALTERAÇÃO AO TARIFÁRIO DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEOS= 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de proposta de alteração ao tarifário para os parques de 

estacionamento subterrâneo dos largos Hintze Ribeiro e 5 de Outubro. --------------------------------------------------  

 --------- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- As tarifas existentes para os parques de estacionamento Hintze Ribeiro e 5 de outubro: -------------------------  

• - - por cada período de 15 minutos, nas duas primeiras horas – 0,05 € --------------------------------------------------  

• - - por cada período de 15 minutos, a partir do nono quarto de hora – 0,15€ -------------------------------------------  

 --------- Que o tarifário em vigor prevê o direito alargado de estacionamento: --------------------------------------------------  

 --------- a) por mês -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - - Dias úteis, das 8:00 às 20:00 horas: 10,00 € ---------------------------------------------------------------------------------  

• - - Dias úteis, das 8:00 às 20:00 horas para IPSS e AHBV: 7,50 € --------------------------------------------------------  
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• - - Sem limitações: 25,00 € -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - - Sem limitações para IPSS e AHBV: 12,50 € ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) por fim de semana ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - - Das 0 horas de sexta-feira às 24 horas de domingo: 6,00 € -------------------------------------------------------------  

 -------- A necessidade de flexibilizar o tarifário de direito alargado de estacionamento, no sentido de responder às 

necessidades da população, muitas vezes ocasionais e temporárias, fomentando assim o uso dos parques e 

rentabilizando o seu funcionamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Que tal necessidade se acentua no período estival, em que o concelho é mais visitado, quer por turistas 

como pelos seus emigrantes, aumentando a afluência ao centro urbano. ------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que esta Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e da alínea d) do artigo 14.º e do artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

delibere no sentido de aprovar a criação de nova modalidade de tarifário para o direito alargado de estacionamento, 

nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Pelo período de 7 dias consecutivos sem limitações – 10,00 €  -------------------------------------------------------  

 -------- - Pelo período de 5 dias úteis consecutivos sem limitações – 7,00 € ---------------------------------------------------  

 -------- A fundamentação económico-financeira encontra-se em anexo, cabendo salientar os critérios de 

racionalidade económica, de proporcionalidade e de coerência do tarifário, que basearam a presente proposta. ---  

 -------- O tarifário passará, então, a ser o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- TARIFAS PARA OS PARQUES DE ESTACIONAMENTO HINTZE RIBEIRO E 5 DE OUTUBRO -------------  

I – POR CADA PERÍODO DE 15 MINUTOS 

nas duas primeiras horas 0,05 € 

a partir do nono quarto de hora 0,15 € 

II – DIREITO ALARGADO DE ESTACIONAMENTO  

POR MÊS 

Dias úteis, das 8:00 às 20:00 horas 10,00 € 

Dias úteis, das 8:00 às 20:00 horas para IPSS e AHBV 7,50 € 

Sem limitações 25,00 € 

Sem limitações para IPSS e AHBV 12,50 € 

POR FIM DE SEMANA 

das 0h de sexta-feira às 24h de domingo (Parque Hintze Ribeiro) 6,00 € 
*POR SEMANA COMPLETA 

*7 dias consecutivos sem limitações (Parque Hintze Ribeiro) 10,00 € 

*5 dias consecutivos sem limitações (Parque Hintze Ribeiro) 7,00 € 

III - OUTRAS 

Extravio de cartão 13,60 € 

2ª Via do cartão de avença 1,00 € 
(*alteração)(*alteração)(*alteração)(*alteração)    

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao tarifário para o parque de 

estacionamento subterrâneo do largo Hintze Ribeiro, transcrito. -----------------------------------------------------------  

=APOIO AO SPORTING CLUBE COURENSE – ÉPOCA DE 2017/2018= 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio requerido por Sporting Clube Courense. 
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 --------- O Sporting Clube Courense solicita a atribuição do subsídio para a época de 2017/2018 e a antecipação de 

€ 8 000,00 (oito mil euros) de imediato do valor atribuído, para fazer face a despesas de filiação na FPF e inscrição 

dos atletas e o restante montante em oito prestações, a iniciar em setembro. -------------------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Sporting Clube Courense, para a época de 2016/2017, 

um subsídio no valor de € 46 800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos euros). -----------------------------------------  

 --------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar a antecipação do pagamento da importância 

de € 8 000,00 (cinco mil euros) no mês de agosto, para fazer face às despesas de filiação e inscrição e que 

o restante subsídio seja liquidado em nove prestações a iniciar em setembro do corrente ano. -----------------  

• - O pagamento do subsídio será efetuado mediante a assinatura de protocolo”. ------------------------------  

=APOIO AO GRUPO DESPORTIVO DE CASTANHEIRA – ÉPOCA 2017_2018= 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio para a época 2017/2018, requerido pelo 

Grupo Desportivo de Castanheira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi presente a seguinte comunicação:--------------------------------------------------------------------------------------  ----  

 --------- “Prestes a iniciar-se mais uma época desportiva, 2017/2018, onde a nossa Associação pretende continuar 

a competir nas provas federadas, nomeadamente no campeonato distrital de Futebol da 2ª Divisão da AF de Viana 

do Castelo, campeonato distrital de Futsal Sénior Feminino, campeonato distrital de Futsal Juniores “A” Feminino 

e campeonato distrital de Futsal Juniores “B” Feminino, envolvendo cerca de 70 atletas, para lá das respetivas 

Taças Distritais em cada escalão e modalidade e Taça de Portugal em Futsal Sénior Feminino, aproxima-se a data 

de filiação do clube nas provas, bem como a inscrição dos atletas. ---------------------------------------------------------  ----  

Assim, dados os valores envolvidos nesta fase da época, com inscrições de atletas, seguro desportivo, exames 

médicos e aquisição de material desportivo, vimos, pelo presente, solicitar a V.ª Ex.ª o apoio com a atribuição do 

subsídio anual que vem sendo atribuído pelo Município, sem o qual será de todo impossível a nossa participação 

no leque de provas apresentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

Se possível, necessitávamos que a 1.ª prestação do valor do subsídio que nos seja atribuído, possa ser entregue 

no inicio do mês de agosto, fase de arranque oficial da época desportiva, onde é necessário regularizar toda a 

documentação junto da Associação de Futebol de Viana do Castelo.” -----------------------------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Desportivo de Castanheira, para a época de 

2017/2018, um subsídio no valor de € 24 100,00 (vinte e quatro mil e cem euros), pago em oito prestações.  

 ---------  Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar a antecipação do pagamento da primeira 

prestação para o mês de agosto, como solicitado, tendo em conta a fase de arranque oficial da época 

desportiva, a necessidade de regularização da documentação na Associação de Futebol de Viana do 

Castelo e o pagamento das prestações restantes nos termos do protocolo da época anterior.  -----------------  

 ---------  O pagamento do subsídio será efetuado mediante a assinatura de protocolo”. -----------------------------  

=ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DAS FESTAS DO CONCELHO= 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação do pedido de isenção de pagamento de taxas para a realização 

das Festas do Concelho de 2017, apresentado pela Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do 

Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas de licenciamento das Festas do 

Concelho de Paredes de Coura, a realizar no corrente ano de 2017, pela Landra – Associação para a 

Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, considerando o impacto 

positivo do evento na promoção do turismo e na economia local”. --------------------------------------------------------  
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=REALIZAÇÃO DAS FESTAS DO CONCELHO DE 2017 – PEDIDO DE SUBSÍDIO= 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação do pedido de subsídio para a realização das festas do 

Concelho de 2017, apresentado pela Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do 

Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra de acordo com orçamento que se transcreve: -------------  

Orçamento das festas do Concelho de 2017 

Conjuntos musicais € 13 000,00 

Grupos de música tradicional € 1 500,00 

Festival Folclórico € 2 300,00 

Grupos de bombos € 3 550,00 

Bandas musicais € 16 300,00 

Cortejo € 10 500,00 

Bancada € 1 045,50 

Iluminação da Igreja € 1 168,50 

Som folclore € 615,00 

Estrado e cadeiras € 922,50 

Cartazes € 848,70 

Som – festa do emigrante € 750,00 

Diversos € 1 500,00 

Lembranças cortejo € 400,00 

Licenças/seguros € 2 000,00 

Festa emigrante € 1 500,00 

Água 250,00 

Total € 56 400,20 

 -------- “Foi deliberado, unanimidade atribuir um subsídio no valor de € 56 400,20 (cinquenta e seis mil 

quatrocentos euros e vinte cêntimos) à Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do 

Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, destinado a custear as despesas com realização das 

Festas do Concelho de 2017, conforme orçamento apresentado. ------------------------------------------------------  

 -------- O pagamento do subsídio será efetuado mediante a assinatura de protocolo entre as partes.” ---  

=APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS= 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de proposta de atribuição de subsídio à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura. -------------------------------------------------------------  

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES DE COURA, ente de direito público equiparado a pessoa coletiva n.º 506 

632 938, representada pelo Presidente da Câmara, Vitor Paulo Gomes Pereira  ---------------------------------------  

E  -----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Associação humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, pessoa coletiva n.º 501 057 285, 

representada pelo seu Presidente, José Manuel Pereira Alves ---------------------------------------------------------------  

Considerando,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O indiscutível interesse público dos serviços prestados pelos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, de que 

se salienta, entre outros, o socorro e o apoio médico sanitário que asseguram a toda a população do concelho, 

durante 24 h/dia, 365 dias/ano, bem como o seu inestimável contributo no combate aos fogos florestais; -------  

Que o estado de conservação geral do Quartel dos Bombeiros Voluntários importa a necessidade de algumas 

intervenções, de forma a assegurar a sua conservação e a melhorar as suas acessibilidades, condições de 

comodidade e funcionamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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As duas partes celebram entre si o presente protocolo, nos termos das cláusulas seguintes:  ----------------------  

1ª  ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2ª outorgante pretende executar obras de conservação e melhoria no edifício do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários, de forma a garantir a sua preservação, assegurar o cumprimento da lei das acessibilidades e melhorar 

as condições de comodidade e funcionamento.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Como obras mais prementes destaca-se a criação de um espaço, no r/c, para a receção e os serviços 

administrativos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2ª  ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 1ª outorgante reconhece o interesse municipal das intervenções referidas na cláusula 1.ª, para o adequado 

funcionamento dos serviços da 2.ª outorgante e contribuindo assim para a saúde, segurança e proteção de toda a 

população. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3ª  ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim e nos termos do disposto no n.º 1 e alínea j) do n.º 2 art.º 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com as alíneas o) e u) do nº 1 do art.º 33º do já citado diploma, a 1.º outorgante apoia a 2.ª outorgante 

na intervenção, atribuindo um subsídio no montante de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros).  ----------------  

4ª ------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A comparticipação à 2ª outorgante, a que se refere a cláusula 3ª, encontra-se registada sobre o n.º de compromisso 

2107/2017 e o seu pagamento será efetuado até ao final do mês de agosto do presente ano. ----------------------  

O pagamento em causa no presente protocolo será efetuado de forma a cumprir a Lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso (Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro) e do Decreto-Lei nº 117/2012 de 21 de junho, que 

estabelece o procedimento para a aplicação da referida lei.  -----------------------------------------------------------------  

5ª ------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2ª outorgante obriga-se a bem executar as obras a que se refere a cláusula 1ª, no mais breve prazo, bem como 

apresentar informação da verificação e confirmação de execução das mesmas por parte dos Técnicos da Câmara 

Municipal, sob pena de não pagamento da verba referida na cláusula 3ª. -------------------------------------------------  

E por assim terem acordado celebram o presente protocolo que, lavrado em dois exemplares (um para cada parte), 

vai por ambas ser assinado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo, autorizando a atribuição do subsídio 

no valor de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros)”. ----------------------------------------------------------------------  

=SERVIÇO DE APOIO SOCIAL= 

=PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O CAVVD= 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de protocolo de cooperação com o Centro de Atendimento a 

Vítimas de Violência Doméstica (CAVVD), que a seguir se transcreve, na integra: ------------------------------------  

“O Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica (CAVVD), valência do Centro Social e Cultural de 

Vila Praia de Âncora, tem como finalidade promover uma resposta integrada e sistémica às vítimas de violência 

doméstica, com vista à sua autonomização e reinserção social, bem como o acompanhamento psicológico dos 

agressores potenciando a sua mudança. Neste sentido, pretende-se contribuir para a consolidação de uma 

resposta integrada e sistémica às reais necessidades da população, nomeadamente no âmbito da violência 

doméstica, no distrito de Viana do Castelo, promovendo uma articulação interinstitucional eficaz bem como uma 

otimização da rede social de proteção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A abrangência distrital deste serviço impõe metodologias de intervenção flexíveis e inovadoras, no sentido de 

garantir uma resposta integrada e eficaz às necessidades da população-alvo; ------------------------------------------------  
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- Este trabalho requer a criação de circuitos de referenciação, estratégias de proximidade nos contextos de 

intervenção, definição de canais de comunicação e respetivos interlocutores, emergindo o atendimento 

descentralizado noutras instituições do distrito… --------------------------------------------------------------------------------------  

…entre o CAVVD e o Município de Paredes de Coura é celebrado o presente protocolo de colaboração, que se 

rege pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA PRIMEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Paredes de Coura compromete-se a encaminhar situações que identifique como sendo de violência 

doméstica para o CAVVD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA SEGUNDA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Paredes de Coura compromete-se a disponibilizar, anualmente, dados estatísticos 

caracterizadores da problemática ao CAVVD. ------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA TERCEIRA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Paredes de Coura compromete-se a ceder instalações ao CAVVD para atendimento de vítimas de 

violência doméstica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA QUARTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O CAVVD compromete-se a dar uma resposta especializada e de proximidade a todas as vítimas de violência 

doméstica no concelho de Paredes de Coura. -----------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA QUINTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo tem início a 7 de agosto de 2017 e tem a validade de um ano, renovando-se por iguais 

períodos se nenhuma das partes o denunciar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica (CAVVD), valência do Centro Social e Cultural 

de Vila Praia de Âncora, encontra-se, no momento, a elaborar uma candidatura ao Fundo Social Europeu (Ação 

3.17.1 – Estruturas de atendimento, acompanhamento e apoio especializado a vítimas de violência doméstica e 

violência de género e sensibilização e produção de materiais nestas áreas), no sentido de colmatar os 

constrangimentos resultantes do vasto território de intervenção, nomeadamente as deslocações inerentes ao 

atendimento descentralizado nos concelhos com maior défice de rede de transportes e acessibilidades. -------------  

este sentido, e atendendo ao facto de não existir nenhuma outra resposta com capacidade de intervenção, no 

âmbito da problemática da violência doméstica, neste território, o Município de Paredes de Coura compromete-se 

com o CAVVD, no caso da referida candidatura ser aprovada, a disponibilizar um gabinete de atendimento no 

concelho de Paredes de Coura, para atendimento semanal, em dias e horário a definir, de forma a promover a 

equidade de acesso aos serviços de todas as vítimas de violência doméstica (o que vai ao encontro das medidas 

25, 28 e 31, da área estratégica 2 (proteger as vítimas e promover a sua integração), do V Plano Nacional de 

Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017). -------------------------------------------------------  

 -------- O Município de Paredes de Coura compromete-se, ainda, com o CAVVD, a colaborar na promoção de 

ações de sensibilização sobre a problemática, envolvendo a comunidade educativa, indo ao encontro das medidas 

4, 5 e 6, da área estratégica 1 (prevenir, sensibilizar e educar), do V Plano Nacional de Prevenção e Combate à 

Violência Doméstica e de Género 2014-2017. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo transcrito. -----------------------------------------  

=APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE 2.º TRIMESTRE DE 2017= 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche 

relativa ao 2.º trimestre de 2017, nos termos do artigo 5º Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

População Idosa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Comparticipação de Creche – 2.º trimestre 2017. -------------------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que relativamente aos processos de comparticipação de creche, nos termos do artigo 5º do 

Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, foi apurado, no período de abril a junho de 

2017 (2º trimestre), o valor total de € 1 998,82 (mil novecentos e noventa e oito euros e oitenta e dois cêntimos), 

respeitante a 25 crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os processos encontram-se instruídos em conformidade com o respetivo Regulamento e cada comparticipação foi 

calculada mediante a idade, mensalidade da creche (apresentação de recibos de pagamento) e escalão do abono 

de família da criança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexa-se mapa, que fica a fazer parte integrante desta ata, onde constam os dados e valores correspondentes a 

cada beneficiário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os processos 12 e 14 de 2015, ficaram pendentes por falta de apresentação dos documentos comprovativos. -----  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 1 998,82 (mil novecentos e 

noventa e oito euros e oitenta e dois cêntimos), respeitante à comparticipação de creche de vinte e cinco 

crianças, constantes do mapa anexo, nos termos do artigo 5º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à 

Família e à População Idosa”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

=APOIO À NATALIDADE – 2 º TRIMESTRE= 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação da proposta de subsídio de apoio à natalidade, nos termos 

do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, 2º trimestre de 2017. --  

 --------- “Pelo Serviço de Ação Social foi presente o mapa dos requerimentos apresentados até 30 de junho de 

2017, para apoio à natalidade, nos termos do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

População Idosa, no valor total de € 4 500,00 (quatro mil e quinhentos euros). -----------------------------------------------  

Proc. N.º REQUERENTE BENEFICIÁRIO Valor Atribuído  

11/17 Carla Filipa Moreira Gonçalves Mara Gonçalves Lopes € 500,00 

12/17 Sílvia Cristina Marinho Dias Mara Sofia Dias Taveira € 500,00 

14/17 Vânia Daniela Rodrigues da Costa Araújo Maria Costa Araújo € 500,00 

15/17 Maria Marlene Saraiva Barbosa Sara Saraiva Guerreiro € 500,00 

16/17 Filipa Manuela de Sousa Lima Camila Lima Rodrigues € 500,00 

17/17 Sara Manuela Fernandes Barreiro Lourenço Benjamim Alves Fernandes € 500,00 

18/17 Vânia Patrícia Guimarães Lima Mateus Lima Fernandes € 500,00 

19/17 Jaquelina Costa Braga Ribeiro Domingues Dylan Ribeiro Domingues € 500,00 

TOTAL: 4 500,00 

 --------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio à natalidade, para o segundo trimestre 

de 2017, nos termos do artigo 4º do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, no 

valor global de € 4 500,00 (quatro mil e quinhentos euros), nos termos do mapa transcrito. ----------------------  

=SERVIÇO JURÍDICO= 

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO ANÓMALO DE ÁGUA= 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Maria Paula Fernandes de Sá Pereira, 

residente Paredes de Coura a solicitar o ajustamento do tarifário de água aplicável a situação de consumo 

anómalo e involuntário de água (por fuga) e pagamento em prestações do valor em dívida. ----------------------  

Foi presente o requerimento de Maria Paula Fernandes de Sá Pereira, residente Paredes de Coura, na qualidade 

de cabeça de casal da herança de António Manuel de Sá, a requerer que relativamente à faturação do 
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abastecimento de água de junho de 2016 (fatura no FTR 01.138980 da instalação n° 3027, consumidor n°3027), 

que se verificou um elevado registo de metros cúbicos, no mês de junho de 2016, seja paga em prestações. 

Reconhecendo a dívida e tendo presente que está em causa um desperdício de água que não foi utilizada em 

benefício da requerente, solicita ainda um ajustamento da faturação do que respeita aos escalões de tarifário 

aplicáveis à agua perdida, de forma a atenuar o impacto na fatura de um consumo inusual e excessivo provocado 

por uma situação anómala, alheia ao requerente. -------------------------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo a informação da técnica superior do Serviço Jurídico que se transcreve: ----------------------------------  

“ASSUNTO: CONSUMO INUSUAL E EXCESSIVO DE ÁGUA – FUGA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA TARIFA E 

PAGAMENTO FRACIONADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERENTE: MARIA PAULA FERNANDES SÁ PEREIRA, na qualidade de cabeça de casal da herança de 

António Manuel Sá -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCAL DE CONSUMO: ALVARIM, PARADA ------------------------------------------------------------------------------------------  

Vem a requerente, relativamente à fatura de julho de 2016, informar que se tratou de um consumo excessivo e 

involuntário pela existência de uma fuga de água na rede predial e solicita o ajustamento da faturação no que 

respeita aos tarifários aplicados à agua perdida. Mais refere que não seria possível tal consumo em apenas um 

mês e que a fuga não foi detetada mais cedo porque as faturas anteriores não a refletiam (alega que terão sido 

feitas por estimativa, dado ser do conhecimento público que a casa não se encontra habitada).  -----------------------  

Cumpre analisar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com informação apurada junto dos nossos serviços, encontra-se em dívida a fatura n.º 38940 no valor 

de 3 040,27€, correspondente a um consumo de água de 2 048m3.  -----------------------------------------------------------  

Da análise do histórico do consumidor, verifica-se que se trata de um consumo manifestamente inusual: o último 

consumo foi de 5 m3 em agosto de 2015, aparecendo depois, em julho do ano seguinte, 2048m3. --------------------  

Não podemos deixar de referir ainda que o funcionário Luis Teixeira, que procede às leituras no local, sabendo 

que a casa não é habitada permanentemente, não verificou o contador durante vários meses.  ------------------------  

A conservação e manutenção da rede predial é da responsabilidade do respetivo proprietário, que deve “manter 

em boas condições de conservação e funcionamento os sistemas de distribuição de água”, conforme disposto na 

alínea b) do n.º 1 do art.º 181.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 

e de Drenagem de Águas Residuais. A entidade gestora é completamente alheia à fuga verificada na rede predial 

da requerente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recomenda a ERSAR, no seu site1, relativamente a “volumes exagerados de consumo de água” e com interesse 

para o caso em análise, o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A contabilização de um volume de água que não corresponda ao consumo deliberado do utilizador pode ser 

explicada por diversas circunstâncias: rotura na rede predial ou mau funcionamento dos dispositivos de utilização 

(torneiras, autoclismos, etc.). A conservação e manutenção da rede predial é da responsabilidade do respetivo 

proprietário, pelo que compete a este a deteção e a reparação de roturas ou de dispositivos de utilização, assim 

como o pagamento da água perdida ou consumida devido a estas avarias (às quais a entidade gestora é alheia). 

De todo o modo, relativamente à questão dos escalões tarifários aplicáveis à água perdida, tendo presente 

que está em causa um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos utilizadores em seu 

benefício, justifica-se realizar um ajustamento da faturação, de forma a atenuar o impacto na fatura de um 

                                                      
1 http://www.ersar.pt/pt/site-consumidor/site-perguntas-frequentes/Paginas/a-que-se-referem-os-valores-da-fatura-que 

pago.aspx#Default=%7B%22s%22%3A0%2C%22m%22%3A%22faq_127%22%7D 
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consumo inusual e excessivo provocado por uma situação anómala. Recomenda, assim, a ERSAR que ao 

excesso de consumo decorrente de uma situação de consumo involuntário, comprovado pelo utilizador, 

seja aplicada a tarifa correspondente ao escalão que assegura a recuperação de custos (que será um dos 

escalões intermédios, em função da forma como o tarifário foi construído em cada município). Para avaliação do 

que constitui excesso de consumo, sugere-se que se tenha por referência o consumo médio apurado entre as 

duas últimas leituras reais efetuadas pela entidade gestora ou o consumo médio de utilizadores com características 

similares no âmbito do território municipal verificado no ano anterior, na ausência de qualquer leitura subsequente 

à instalação do contador (ver n.º 6 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto).Considerando 

ainda que, no caso de roturas, a água perdida não retorna à rede de saneamento, esse aspeto deve ser ponderado 

na faturação do serviço de saneamento, sempre que o tarifário deste serviço se baseie numa indexação ao volume 

de água consumida. A mesma preocupação é aplicável à faturação do serviço de resíduos urbanos quando 

indexada ao consumo de água, na medida em que não se pode considerar que a água perdida, seja por rotura ou 

por mau funcionamento de um dispositivo de utilização, constitui um indicador fiável da quantidade de resíduos 

produzidos. ”(sublinhado e negrito nosso). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais e o Regulamento de Municipal de Taxas e Tarifas Gerais, nas suas redações atuais, não contêm 

previsão específica de redução da tarifa em virtude de consumo inusual e excessivo provocado por situação 

anómala, nos termos expostos pela ERSAR. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Encontra-se, contudo, prevista a possibilidade (mais genérica) de conceder isenções, reduções ou outras 

bonificações com o objetivo de coesão económica e social, por deliberação da Câmara Municipal devidamente 

fundamentada, de acordo com o previsto no art.º 9 do Regulamento de Municipal de Taxas e Tarifas Gerais, bem 

como de isenção total ou parcial mediante prévio requerimento, nos termos do n.º 8 do art.º 161.º do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, nas 

situações aí previstas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segue abaixo cálculo meramente indicativo do valor em dívida caso se entenda aplicar a recomendação da ERSAR 

acima citada (sem prejuízo apuramento rigoroso a efetuar pelo serviço de águas), com base nos seguintes 

pressupostos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- de acordo com informação fornecida pelos serviços financeiros, o valor do 2.º escalão (utilizadores domésticos) 

de abastecimento de água (0,59€/m3) assegura a recuperação de custos para a Câmara Municipal; ------------------  

- o consumo médio apurado entre as duas últimas leituras deste consumidor foi de 0 m3. --------------------------------  

CONSUMO: 2048m3 
   

5m3 escalão 1 (0,44€) 2,2 
 

2043 m3 escalão 2 (0,59€) 1205,37 
 

TRH   32,77 
 

Dispon. agua   2,23 
 

Dispon. resid sólidos   1 
 

   SUB TOTAL 1243,57 
 

  IVA 6% 74,6142 
 

   TOTAL (euros) 1318,1842 
 

Em conclusão: Tendo em conta o histórico do consumidor, o testemunho do funcionário encarregue das leituras e 

o alegado pela requerente, entendemos que há fortes evidências de que o consumo excessivo na fatura em causa 

foi involuntário e se deveu a uma fuga de água na rede predial, que se terá prolongado por vários meses (sem 
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qualquer consumo faturado) e que a ausência de leituras não fez notar senão após a leitura de 2048m3, pelo que, 

salvo melhor opinião, encontram-se devidamente fundamentados os pressupostos para o ajustamento (redução 

de tarifa aplicável), nos termos acima expostos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

À consideração superior.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, com base na informação jurídica apresentada e considerando o caráter 

involuntário e excecional dos consumos em causa, autorizar o ajustamento do tarifário, mediante a 

aplicação do 2.º escalão ao consumo anómalo de água verificado, bem como, tendo em conta o elevado 

valor que ainda assim fica em dívida, o pagamento fracionado. -------------------------------------------------------------  

=PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO ANÓMALO DE ÁGUA= 

PONTO 13: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Maria José Pereira Araújo Ferreira, 

residente Paredes de Coura a solicitar o ajustamento do tarifário de água aplicável a situação de consumo 

anómalo e involuntário de água (por fuga) e pagamento em prestações do valor em dívida. ---------------------  

Foi presente o pedido de Maria José Pereira Araújo Ferreira, residente em Paredes de Coura, a requerer que 

relativamente às faturas de água n°56421 e 61679, de abastecimento de água à sua residência nos meses de 

outubro e novembro de 2015, que se verificou a contabilização de um consumo anómalo por fuga de água, alheia 

à sua vontade, dado nesse período se encontrar a residir em França, seja feito um ajustamento da faturação no 

que respeita aos escalões de tarifário aplicáveis à agua perdida, de forma a atenuar o impacto na fatura do 

consumo inusual e excessivo provocado por uma situação anômala e para qual não contribuiu de forma culposa 

ou negligente. Mais solicita que, atendendo, ao elevado montante, seja autorizado pagamento do valor a apurar 

em prestações mensais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo a informação da técnica superior do Serviço Jurídico que se transcreve: ----------------------------------  

“ASSUNTO: CONSUMO INUSUAL E EXCESSIVO DE ÁGUA – FUGA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA TARIFA E 

DE PAGAMENTO FRACIONADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERENTE: MARIA JOSÉ PEREIRA ARAÚJO FERREIRA-------------------------------------------------------------------  

LOCAL DE CONSUMO: CALÇADA DO ENGENHO VELHO, 139, LINHARES -----------------------------------------------  

Vem a requerente, relativamente às faturas de outubro e novembro de 2015, informar que se tratou de um consumo 

excessivo pela existência de uma fuga de água na rede predial e solicita o ajustamento da faturação no que respeita 

aos tarifários aplicados à agua perdida. Mais requer, dado o elevado montante em causa, o pagamento fracionado 

da dívida em 5 prestações mensais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cumpre analisar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com informação apurada junto dos nossos serviços, encontram-se em dívida as faturas n.º 56421 e 

61679, de outubro e novembro de 2015, nos montantes de 1833,48€ e 600,34€, respetivamente.  --------------------  

O nosso funcionário José Luis confirmou que “foi chamado ao local e verificou que, logo atrás do passador, havia 

uma fuga de água” na rede predial, tal como alegado pela requerente. ---------------------------------------------------------  

A conservação e manutenção da rede predial é da responsabilidade do respetivo proprietário, que deve “manter 

em boas condições de conservação e funcionamento os sistemas de distribuição de água”, conforme disposto na 

alínea b) do n.º 1 do art.º 181.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 

e de Drenagem de Águas Residuais. A entidade gestora é completamente alheia à fuga verificada na rede predial 

da requerente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Recomenda a ERSAR, no seu site2, relativamente a “volumes exagerados de consumo de água” e com interesse 

para o caso em análise, o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 “A contabilização de um volume de água que não corresponda ao consumo deliberado do utilizador pode ser 

explicada por diversas circunstâncias: rotura na rede predial ou mau funcionamento dos dispositivos de utilização 

(torneiras, autoclismos, etc.). A conservação e manutenção da rede predial é da responsabilidade do respetivo 

proprietário, pelo que compete a este a deteção e a reparação de roturas ou de dispositivos de utilização, assim 

como o pagamento da água perdida ou consumida devido a estas avarias (às quais a entidade gestora é alheia). 

De todo o modo, relativamente à questão dos escalões tarifários aplicáveis à água perdida, tendo presente 

que está em causa um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos utilizadores em seu 

benefício, justifica-se realizar um ajustamento da faturação, de forma a atenuar o impacto na fatura de um 

consumo inusual e excessivo provocado por uma situação anómala. Recomenda, assim, a ERSAR que ao 

excesso de consumo decorrente de uma situação de consumo involuntário, comprovado pelo utilizador, 

seja aplicada a tarifa correspondente ao escalão que assegura a recuperação de custos (que será um dos 

escalões intermédios, em função da forma como o tarifário foi construído em cada município). Para avaliação do 

que constitui excesso de consumo, sugere-se que se tenha por referência o consumo médio apurado entre as 

duas últimas leituras reais efetuadas pela entidade gestora ou o consumo médio de utilizadores com características 

similares no âmbito do território municipal verificado no ano anterior, na ausência de qualquer leitura subsequente 

à instalação do contador (ver n.º 6 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto).Considerando 

ainda que, no caso de roturas, a água perdida não retorna à rede de saneamento, esse aspeto deve ser ponderado 

na faturação do serviço de saneamento, sempre que o tarifário deste serviço se baseie numa indexação ao volume 

de água consumida. A mesma preocupação é aplicável à faturação do serviço de resíduos urbanos quando 

indexada ao consumo de água, na medida em que não se pode considerar que a água perdida, seja por rotura ou 

por mau funcionamento de um dispositivo de utilização, constitui um indicador fiável da quantidade de resíduos 

produzidos.”(sublinhado e negrito nosso). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais e o Regulamento de Municipal de Taxas e Tarifas Gerais, nas suas redações atuais, não contêm 

previsão específica de redução da tarifa em virtude de consumo inusual e excessivo provocado por situação 

anómala, nos termos expostos pela ERSAR. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Encontra-se, contudo, prevista a possibilidade (genérica) de conceder isenções, reduções ou outras bonificações 

com o objetivo de coesão económica e social, por deliberação da Câmara Municipal devidamente fundamentada, 

de acordo com o previsto no art.º 9 do Regulamento de Municipal de Taxas e Tarifas Gerais, bem como de isenção 

total ou parcial mediante prévio requerimento, nos termos do n.º 8 do art.º 161.º do Regulamento Municipal de 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, nas situações 

aí previstas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segue abaixo cálculo meramente indicativo do valor em dívida caso se entenda aplicar a recomendação da ERSAR 

acima citada (sem prejuízo apuramento rigoroso a efetuar pelo serviço de águas), com base nos seguintes 

pressupostos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- de acordo com informação fornecida pelos serviços financeiros, o valor do 2.º escalão (utilizadores domésticos) 

de abastecimento de água (0,59€/m3) assegura a recuperação de custos para a Câmara Municipal; ------------------  

                                                      
2 http://www.ersar.pt/pt/site-consumidor/site-perguntas-frequentes/Paginas/a-que-se-referem-os-valores-da-fatura-que 

pago.aspx#Default=%7B%22s%22%3A0%2C%22m%22%3A%22faq_127%22%7D 
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- o consumo médio apurado entre as duas últimas leituras deste consumidor foi de 100m3. 

CONSUMO OUT/2015: 

1197m3 
   

100m3 (tarifa normal água) 
 

111,7 
 

1097 m3 (consumo 

anómalo) escalão 2 (0,59€) 647,23 
 

TRH   19,15 
 

Dispon. agua   2,23 
 

Dispon. resid sólidos   1 
 

100m3 Resíduos sólidos  15,95  

   SUB TOTAL 797,23 
 

  iva 6% 47,83 
 

   TOTAL (euros) 845,06 
 

CONSUMO NOV/2015: 

398m3 
   

100m3 (tarifa normal água) 
 

111,7 

298 m3 (consumo anómalo) escalão 2 (0,59€) 175,82 

TRH   6,37 

Dispon. agua   2,23 

Dispon. resid sólidos   1 

100m3 Resíduos sólidos  15,95 

   SUB TOTAL 313,04 

  iva 6% 18,78 

   TOTAL (euros) 331,82 

Em conclusão: Tendo em conta o histórico do consumidor, o testemunho do funcionário do serviço de águas e o 

alegado pela requerente, entendemos que há fortes evidências de que o consumo excessivo nas faturas em causa 

foi involuntário e se deveu a uma fuga de água na rede predial, que se prolongou por cerca de mês e meio até à 

sua deteção e reparação, pelo que, salvo melhor opinião, encontram-se devidamente fundamentados os 

pressupostos para o ajustamento (redução de tarifa), nos termos acima expostos. -----------------------------------------  

É o que me cumpre informar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, com base na informação jurídica apresentada e considerando o caráter 

involuntário e excecional dos consumos em causa, autorizar o ajustamento do tarifário, mediante a 

aplicação do 2.º escalão ao consumo anómalo de água verificado, bem como, tendo em conta o elevado 

valor que ainda assim fica em dívida, o pagamento fracionado. -------------------------------------------------------------  

=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

 -------- No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta ata em minuta. -------------------  

=ENCERRAMENTO= 

 -------- E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para constar, 

se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. --------------------------------------------  


