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=ABERTURA= 

 -------- No dia dois do mês de outubro 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= 

= INTERVENÇÕES DE DESPEDIDA = 

A vereadora Helena Ramos: “Em virtude de ser a última reunião em que exerce as funções de vereadora sem 

pelouro, Helena Ramos felicitou a vereação socialista, incluindo o candidato e atual presidente de Câmara, Vítor 

Paulo Pereira, pela vitória indiscutível obtida nas eleições autárquicas do dia 1 de outubro de 2017. A vereadora 

fez ainda questão de congratular-se pela oposição construtiva realizada pelo PSD durante o mandato. Felicitou o 

Executivo pela forma cordial como decorreram as reuniões do Executivo durante os últimos quatro anos. -----------  

 

A vereadora Janine de Azevedo Soares: “A integração no executivo camarário durante o período que hoje 

termina, foi para mim uma experiência bastante enriquecedora. Considero que em democracia, o papel da 

oposição é um elemento fundamental para assegurar um bom governo, seja a nível nacional, seja a nível local. 

Exerci o meu mandato com a maior honra e empenho, procurando em todas as circunstâncias defender e avaliar 

os interesses da comunidade acima de quaisquer outros interesses. Findo o trabalho cívico em prol do concelho 

de Paredes de Coura, deixo uma nota de agradecimento a todos os que me ajudaram no desempenho das minhas 

funções e faço votos para que os agora eleitos, possam contribuir para os objetivos comuns de desenvolvimento, 

progresso, criação de emprego, etc., acima de qualquer interesse ou ideologia. ---------------------------------------------  

Participarei, enquanto cidadã em todos os eventos e situações que possam representar uma mais valia para o 

concelho que todos temos no coração”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Presidente da Câmara, Vitor Paulo Pereira: “Há pouco tempo ouvi o Presidente da República, Marcelo Rebelo 

de Sousa, dizer que “em democracia não há D. Sebastiões, o trabalho é de todos” e achei que não poderia estar 

mais certo. Ao longo destes últimos quatro anos a Câmara Municipal de Paredes de Coura trabalhou arduamente, 

de forma leal e comprometida com o desenvolvimento do concelho, sem olhar a partidos ou cores. Os vereadores, 

com funções e pelouros atribuídos ou sem eles, foram obreiros do reerguer de confiança e autoestima dos 

courenses e é este testemunho, de união e trabalho para lá dos interesses partidários, que a Câmara Municipal 

que hoje cessa funções deixa ao concelho, ao país e ao mundo. Uma palavra especial às vereadoras Helena e 

Janine a quem, mesmo quando discordamos nos meios ou em medidas concretas, nunca sentimos divergir no 

essencial: o progresso de Paredes de Coura. Muito obrigado pela colaboração, simpatia e empenho que foram 

totais e votos de felicidades pessoais e profissionais em funções ou atividades que futuramente possam vir a 

assumir”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

=APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR= 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 19/2017, da reunião ordinária de 18-09-2017, oportunamente 

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

 --------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de ata n.º 20/2017, da reunião ordinária de 18-

09-2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 28-09-2017, 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 euros 

DUA 

Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 7 802,10€ sete mil oitocentos e dois euros e dez cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 100 462,87€ cem mil quatrocentos e sessenta e dois euros e oitenta e sete 

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) 578 827,09€ quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete 

euros e nove cêntimos 

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 

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) 35 636,44€ trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis euros e quarenta 

e quatro 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) 6 293,18€ seis mil duzentos e noventa e três euros e dezoito cêntimos 
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Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 4 873,14€ quatro mil oitocentos e setenta e três euros e catorze 

cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 10 174,93€ dez mil cento e setenta e quatro euros e noventa e três 

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) 25 293,76€ vinte e cinco mil duzentos e noventa e três euros e setenta e 

seis cêntimos 

 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

LISTAGEM DE CONTRATOS 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 n.º 42/2016, de 28 de dezembro, adjudicados até 22 de 

setembro de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------  

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELECTRICA – ADJUDICAÇÃO  

Ponto 03: Apreciação, discussão e votação da proposta de adjudicação do procedimento efetuado nos 

termos do art.º 259.º do CCP, ao abrigo do Acordo Quadro para Fornecimento de Energia Elétrica (AQ 

01_2017) da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho “Fornecimento de Energia 

Elétrica para as Instalações Alimentadas em BTE, BTN e NTN – IP – 74/17_S” -----------------------------------------  

 -------- Foi presente o relatório final, de acordo com o artigo 148º, do CCP, de 29 de janeiro, que se transcreve: --  

“Aos vinte e um dias de setembro de 2017 reuniu o Júri do Procedimento, designado em 24/07/2017 por 

deliberação do Executivo Municipal, para a elaboração do presente Relatório Final, nos termos do n.º 1 do art.º 

148.º do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 123º do CCP, aplicável por força do art.º 147.º, o Júri do Procedimento 

procedeu à audiência prévia escrita dos concorrentes. Para o efeito, todos os concorrentes foram notificados do 

Relatório Preliminar, no dia 12/09/2017.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não foram apresentadas observações por parte dos concorrentes em sede de audiência prévia. -----------------------  

 -------- Face ao acima exposto e tendo em conta o relatório preliminar, o júri do procedimento delibera, por 

unanimidade e nos termos do nº 1, do art.º 124º, do CCP, manter o teor e as conclusões do relatório preliminar, 

propondo assim: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A exclusão da proposta do concorrente EDP Comercial – Comercialização de Energia, S. A, para o lote 1.2 

(BTN-IP), ao abrigo da alínea o) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP - alínea d) do n.º 2 do artigo 70.º do CCP; ---  

b) A seguinte ordenação das propostas para efeitos de adjudicação e de acordo com o artigo 8.º do Convite: ---  

 ------- LOTE 1.1 (BTN): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. PH Energia, Lda. € 110 156,28 

2. EDP Comercial – Comercialização de Energia S.A. € 110 630,94 

3. HEN - Serviços Energéticos, Lda. € 111 745,08 

4. Galp Power, SA € 111 947,98 

 ------- LOTE 1.2 (BTN-IP): -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. PH ENERGIA, Lda. € 209 600,26 



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 20/2017 Página 6 02-10-2017 
 

2. HEN - SERVIÇOS ENERGÉTICOS, Lda. € 212 426,09 

3. GALP POWER, S.A € 212 947,49 

 -------- LOTE 2 (BTE): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. PH ENERGIA, Lda. € 72 288,46 

2. HEN - SERVIÇOS ENERGÉTICOS, Lda. € 72 600,77 

3. GALP POWER, SA € 73 045,04 

4. EDP COMERCIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA € 73 410,43  

(Os valores das propostas não incluem o IVA)  

Tendo em conta o critério de adjudicação no presente procedimento, mais se propõe que a intenção de adjudicação 

do presente concurso incida, respetivamente para cada lote: ----------------------------------------------------------------------  

• - - Lote 1.1, sobre a proposta do concorrente PH Energia, Lda., pelo valor contratual de € 110 156,28 (cento 

e dez mil cento e cinquenta e seis euros e vinte e oito cêntimos), acrescido de iva; -----------------------------  

• - - Lote 1.2, sobre a proposta do concorrente PH Energia, Lda., pelo valor contratual de € 209 600,26 

(duzentos e nove mil seiscentos euros e vinte e seis cêntimos), acrescido de IVA; ------------------------------  

• - - Lote 2, sobre a proposta do concorrente PH Energia, Lda., pelo valor contratual de € 72 288,46 (setenta 

e dois mil duzentos e oitenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos), acrescido de IVA. ---------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a intenção de adjudicação do concurso para fornecimento de 

energia elétrica (AQ 01_2017) da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 

“Fornecimento de Energia Elétrica para as Instalações Alimentadas em BTE, BTN e NTN – IP – 74/17_S, 

incida, respetivamente para cada lote: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lote 1.1, sobre a proposta do concorrente PH Energia, Lda., pelo valor contratual de € 110 156,28 (cento 

e dez mil cento e cinquenta e seis euros e vinte e oito cêntimos), acrescido de iva; ---------------------------------  

- Lote 1.2, sobre a proposta do concorrente PH Energia, Lda., pelo valor contratual de € 209 600,26 

(duzentos e nove mil seiscentos euros e vinte e seis cêntimos), acrescido de IVA; ----------------------------------  

- Lote 2, sobre a proposta do concorrente PH Energia, Lda., pelo valor contratual de € 72 288,46 (setenta e 

dois mil duzentos e oitenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos), acrescido de IVA. ---------------------------  

 

LISTA DE ERROS E OMISSÕES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE FAIXAS DE REDUÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

Ponto 04: Apreciação, discussão e votação da decisão relativa à lista de erros e omissões do caderno de 

encargos da Prestação de Serviços de Criação de Faixas de Redução de Combustível – 2 ª Fase – 81/17_S. 

Foi presente a informação relativa ao assunto em epígrafe, nos termos do artigo 61.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, adiante designado CCP, que se transcreve: ---  

“No âmbito do concurso público para a Prestação de Serviços de Criação de Faixas de Redução de Combustível 

– 2ª Fase, foi apresentada lista com identificação de erros e omissões do caderno de encargos por parte de um 

dos interessados: Ambiflora, Lda. A lista apresentada foi remetida dentro do prazo previsto para o efeito, de acordo 

com o estipulado no n.º 2 do art.º 61.º do CCP, e segue em anexo à presente informação. -------------------------------  

Apreciação da lista de erros e omissões --------------------------------------------------------------------------------  

A lista com erros e omissões do caderno de encargos detetados pelo interessado, foi analisada e aprovada por 

unanimidade pelo júri, nomeado em 04/09/2017 por deliberação do Executivo Municipal de Paredes de Coura que 

conclui nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Resposta à Lista de Erros e Omissões apresentada pela empresa Ambiflora, Lda. ----------------------------------  

1. No ponto 1 da cláusula 1ª das cláusulas técnicas referem que será instalada uma faixa de redução de 

combustível numa área total de 491,91ha, assim como no total do mapa de quantidades o valor apresentado 

é de 491,91ha. No entanto, o valor apresentado não deverá ser de 163,97ha, sendo este valor a soma das 

áreas dos locais de intervenção? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resposta: A área total de intervenção é de 163,97ha, conforme cartografia digital. O valor apresentado no ponto 

1 da cláusula 1ª das cláusulas técnicas deve, por isso, corresponder à área total de intervenção de 163,97ha, em 

vez do somatório das áreas das diferentes intervenções, apresentado no mapa de quantidades 491,91ha. ---------  

2. Foi definido como prazo contratual 6 meses, com uma data de conclusão da prestação de serviços a 

31/03/2018. No entanto, como as propostas só serão abertas após as 17h do dia 19/09/2017 e será 

necessário, pelo menos, um mês desde a abertura das propostas até à assinatura do contrato, logo o prazo 

contratual não poderá ser de 6 meses, caso se pretenda a finalização dos trabalhos até à data apresentada.  

Resposta: O prazo de vigência do contrato, ou seja, desde a sua assinatura até à conclusão dos trabalhos que se 

deve ter em consideração, é o estipulado na cláusula 4.ª das cláusulas técnicas do caderno de encargos, que se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prazo de vigência -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  O prestador de serviços obriga-se a prestar o serviço até dia 31/03/2018, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato, e de acordo com os seguintes prazos 

parciais: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Até 31/12/2017 redução de densidades e podas; ----------------------------------------------------------------------------  

b) Até 31/03/2018 controlo da vegetação espontânea. -------------------------------------------------------------------------  

Assim, o prazo do contrato para a Prestação de Serviços em causa não será de 6 meses, pois será um prazo 

inferior, com vigência a partir da data de celebração do contrato até à conclusão dos serviços em 31/03/2018. 

Decisão relativamente à lista de erros e omissões -------------------------------------------------------------------------------  

Pelo exposto anteriormente, verifica-se que não existem alterações ao mapa de quantidades inicial e que não há 

qualquer alteração que se reflita no preço base do procedimento.  --------------------------------------------------------------  

Prazo de entrega de propostas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta que da decisão relativa à lista de erros e omissões não resultam alterações aos aspetos 

fundamentais das peças do procedimento, será finalizada a suspensão do prazo de entrega das propostas, o qual 

começará a decorrer novamente, a partir do dia da decisão de Adjudicação tomada pelo órgão competente. -------  

O prazo restante até à apresentação de propostas, após a suspensão efetuada em 18/09/2017, seria de 1 dia, 

equivalente a 1/6 do prazo fixado para apresentação de propostas. Estando a notificação relativa à decisão dos 

erros e omissões prevista para ser enviada aos interessados para o dia 02/10/2017 (que corresponde a treze dias 

contados continuamente), e dando cumprimento ao estipulado no art.º 61.º do CCP, conclui-se que o prazo para 

a apresentação de propostas se prorroga até às 17h00m do dia 16/10/2017, em virtude de o prazo ter estado 

suspendido 14 dias no total. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conclusão ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o n.º 6 do art.º 61.º do CCP, deve o órgão competente para a decisão de contratar pronunciar-se 

sobre a decisão relativa aos erros e omissões identificados pelo interessado, com base na informação técnica 

descrita anteriormente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, e face ao exposto, o júri do procedimento propõe, por unanimidade: -----------------------------------------  

- A aprovação da decisão acima relativa à lista de erros e omissões apresentada pelo interessado e a sua 

publicitação na plataforma eletrónica;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- A não alteração do preço base € 215 358,20 (duzentos e quinze mil trezentos e cinquenta e oito euros e vinte 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor; -------------------------------------------------------------------------------------------  

- O novo prazo de entrega de propostas, 17h00m do dia 16/10/2017. -----------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, com base na proposta do júri do procedimento aprovar a decisão acima 

relativa à lista de erros e omissões apresentada pelo interessado e a sua publicitação na plataforma 

eletrónica; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A não alteração do preço base € 215 358,20 (duzentos e quinze mil trezentos e cinquenta e oito euros e 

vinte cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor; -------------------------------------------------------------------------------  

- O novo prazo de entrega de propostas, 17h00m do dia 16/10/2017. -------------------------------------------------------  

SERVIÇO ADMINISTRATIVO 

EDITAL - DELIBERAÇÕES DE 08-09-2017 

Ponto 05: Tomar conhecimento do edital das deliberações da sessão da Assembleia Municipal de 08-09-

2017. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO ANÓMALO DE ÁGUA= 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Maria Júlia Pereira Fernandes, 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 Júlia Pereira Fernandes, residente Paredes de Coura, a requerer que 

relativamente à faturação do abastecimento de água de agosto de 2017 (fatura no FTR 01.46944, contador 720247, 

consumidor 6136), que se verificou um consumo anómalo por fuga de água, 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 água perdida, de forma a atenuar o impacto na fatura de um consumo inusual e excessivo provocado 

por uma situação anómala. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 JULIA PEREIRA FERNANDES ----------------------------------------------------------------------------  

LOCAL DE CONSUMO: ESTRADA S. PEDRO DE FORMARIZ, 1161, FORMARIZ -----------------------------------------  

Vem a requerente, relativamente à fatura de agosto de 2017, informar que se tratou de um consumo excessivo 

pela existência de uma fuga de água na rede predial, ocorrida aquando da realização de obras (rotura acidental 

de um cano) 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 10 prestações mensais. --------  

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

De acordo com informação apurada junto dos nossos serviços, encontra-se em dívida a faturas n.º 01/46944, de 

agosto de 2017, nos montantes de 1763,12€.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

O nosso funcionário José Tomás confirmou que verificou uma contagem muito alta e alertou os proprietários. É do 

conhecimento público que foram feitas obras no exterior da casa recentemente. ---------------------------------------------  

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 
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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 

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:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

domésticos) de abastecimento de água (0,605€/m3) assegura a recuperação de custos para a Câmara Municipal; 

 --------- - o consumo médio apurado entre as duas últimas leituras deste consumidor foi de 16m3. ---------------------  

 --------- Consumo em agosto de 2017: 612 m3. ---------------------------------------------------------------------------------------  

16m3 (tarifa normal água)   9,238 

596 m3 (consumo anómalo) escalão 2 (0,605€) 360,58 

TRH agua  16m3 0,256 

Disponibilidade de agua  
2,29 

Disponibilidade resíduos sólidos   1,03 

16m3 Resíduos sólidos   2,3184 

16m3 (tarifa normal saneamento)2   9,259 

trh saneamento 16m3 0,0864 

disponibilidade saneamento   0,91 

   SUB TOTAL 385,9678 

  iva 6% 23,15807 

   TOTAL (euros) 409,1259 

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, pelo que, salvo melhor opinião, encontram-se 

devidamente fundamentados os pressupostos para o ajustamento excecional (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. --------------------------------------------  

                                                      
2 Uma vez que a rutura terá ocorrido no exterior da habitação, a água perdida não terá entrado no sistema de 
drenagem de águas residuais, pelo que se considera, neste cálculo, apenas o consumo médio. 


