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=ABERTURA= 

 -------- No dia vinte e sete do mês de dezembro 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, Maria José Brito Lopes Moreira, 

Vítor Manuel Rosas da Silva e Sérgio de Sousa Caselhos. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 da proposta de ata n.º 26/2017, da reunião ordinária de 27-12-2017, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 26/2017, da reunião ordinária de 27-12-2017. ---------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 05-01-2018, que 

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

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  

Vice-presidência (tempo inteiro) 200,00€ duzentos euros 

Vereadora (tempo inteiro)I 200,00€ duzentos euros 

Vereador (meio tempo) 100,00€ cem 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: 4.964,20€ quatro mil novecentos e sessenta e quatro euros e vinte 

cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 19.231,85€ dezanove mil duzentos e trinta e um euros e oitenta e cinco 

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) 528.476,67€ quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e seis 

euros e sessenta e sete cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 5.149,37€ cinco mil cento e quarenta e nove euros e trinta e sete 

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) 5.354,91€ cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e noventa e 

um cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 32.918,09€ trinta e dois mil novecentos e dezoito euros e nove 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) 4.546,93€ quatro mil quinhentos e quarenta e seis euros e noventa e 

três cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 
 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4.673,14€ quatro mil seiscentos e setenta e três euros e catorze 

cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6.293,18€ seis mil duzentos e noventa e três euros e dezoito cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 6.017,14€ seis mil e dezassete euros e catorze cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 9.473,61€ nove mil quatrocentos e setenta e três euros e sessenta e um 

cêntimos 

Conta n.º 0045/402285632054 (CCAM) 145,75€ cento e quarenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 207,86€ duzentos e sete euros e oitenta e seis 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) 13.975,70€ treze mil novecentos e setenta e cinco euros e setenta 

cêntimos 

 

= SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA = 

REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ESPAÇO URBANO ENVOLVENTE – 28/17_E – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

PONTO 02 – Ratificação da decisão relativa á proposta de prorrogação de prazo para apresentação das 

propostas da empreitada de “Reabilitação do Mercado Municipal e Espaço Urbano Envolvente – 28/17_E”, 

conforme informação transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Resposta aos esclarecimentos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Art.º 50.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro) ---------------------------------------------------------------------------  

 “Relativamente ao concurso público indicado em epígrafe e dando seguimento ao estipulado no n.º 2 do art.º 50.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (doravante CCP), vem o Júri do Procedimento, nomeado em 12-12-

2017 por deliberação do Executivo da Câmara Municipal de Paredes de Coura, composto por Ana Margarida de 

Barros Rebelo, Maria Eduarda Lopes Fontelo Gomes Martins e Sofia Lages Carvalho, e de acordo com a 

competência delegada ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP, dar resposta, por escrito, ao 

esclarecimento solicitado pelo interessado Predilethes – Construções, Lda. ---------------------------------------------------  

***  ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resposta ao pedido de esclarecimentos do interessado Predilethes - Construções, Lda. ----------------------------------  

Pedido: Artigo 1.3.2.4 - Solicita-se desenhos pormenores da localização deste artigo. -------------------------------------  

Resposta: A platibanda é percetível nos cortes CT3 e CT4 e localiza-se sobre o espaço exterior paralelo à 

“Distribuição 2” (alçado sudoeste).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 1.4. - Solicita-se plantas da cobertura. --------------------------------------------------------------------------------  

Resposta: A planta de cobertura surge representada no ficheiro “ARQ.20.01 - EDIFICIO.dwg”, em “Model Space”, 

que agora se disponibiliza na pasta “PecasDesenhadas”,“ProjetoExecucao”.  ------------------------------------------------  
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Pedido: Artigo 1.4.2.9. - Solicita-se desenvolvimento do rufo a instalar. ---------------------------------------------------------  

Resposta: O desenvolvimento total da chapa (topo e rufos laterais) é de 40cm, num comprimento de 34.00m.  

Pedido: Artigo 1.5. - Solicita-se planta de vermelhos e amarelos. -----------------------------------------------------------------  

Resposta: O projeto apresenta desenhos com as demolições, desenhos ARQ.10.01, ARQ.10.02 e ARQ.10.03 - 

“cor 18” - na pasta “PecasDesenhadas”, “Projeto Execução”, que agora se disponibiliza. Nos desenhos ARQ.20.01 

ao ARQ.20.10, que agora se disponibiliza igualmente, encontram-se diferenciados os elementos existentes dos 

elementos propostos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para a aferição das quantidades de trabalho a executar, quer para as demolições quer para os propostos, os 

elementos apresentados e referenciados anteriormente, são exaustivos, claros e suficientes.  -------------------------  

Pedido: Artigo 1.6.1; 1.6.2; 1.6.6; 1.6.7; 1.6.8; 1.6.9; 1.7.10; 1.7.12; 1.9.1.5 - Solicita-se desenho pormenor deste 

artigo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resposta: Os desenhos em formato “dwg”, que agora se disponibilizam na pasta “PecasDesenhadas”, 

“ProjetoExecucao”, em conjunto com a descrição apresentada nas “Condições Especiais”, contêm informação e 

detalhes suficientes para aferição do trabalho a executar.  ------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 1.9.4. - Solicita-se dimensões do tapete a instalar. ----------------------------------------------------------------  

Resposta: A dimensão é de 3,65 x 0,60m.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 1.10.14 - Solicita-se desenho pormenor deste artigo. -------------------------------------------------------------  

Resposta: Os desenhos em formato “dwg”, que agora se disponibilizam na pasta “PecasDesenhadas”, 

“ProjetoExecucao”, em conjunto com a descrição apresentada nas “Condições Especiais”, contêm informação e 

detalhe suficiente para aferição do trabalho a executar.  ---------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 1.11.4.1 – Quantos pés é para se aplicar por metro quadrado? -----------------------------------------------  

Resposta: São seis pés por m2. Disponibiliza-se agora na pasta “PecasDesenhadas”, “Esclarecimentos - 

EXTERIORES”, o documento “C15-A-Verdes-PE-CE-ET.PDF” que apresenta a descrição pormenorizada dos 

trabalhos a executar nas áreas ajardinadas.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 1.11.5, 1.11.6 e 1.11.7 – A unidades estão corretas? -------------------------------------------------------------  

Resposta: Não. Em vez de m2 deve ser considerado un (unidade). As unidades destes artigos foram alteradas no 

mapa de quantidades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 1.11.8 – Solicita-se peças desenhadas da rede de rega a construir. -----------------------------------------  

Resposta: Disponibiliza-se agora na pasta “PecasDesenhadas”, “Esclarecimentos - EXTERIORES”, o ficheiro 

“C15-Projeto-rega.dwg” o desenho solicitado.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 2.3.1.2 – Solicita-se peças desenhadas com a representação da armadura. ------------------------------  

Resposta: Disponibilizam-se agora na pasta “PecasDesenhadas”, “Esclarecimentos - ESTABILIDADE”, os 

ficheiros “Mercado_PD_Exe” e “Mercado_PD_Exe-1”, com os desenhos solicitados.  -------------------------------------  

Pedido: Artigo 2.3.2.1 – Solicita-se peças desenhadas com a representação da armadura. ------------------------------  

Resposta: Disponibilizam-se agora na pasta “PecasDesenhadas”, “Esclarecimentos - ESTABILIDADE”, os 

ficheiros “Mercado_PD_Exe” e “Mercado_PD_Exe-1”, com os desenhos solicitados.  -------------------------------------  

Pedido: Artigos 2.3.3.1 e 2.3.3.2 – Estes artigos referem-se a que pilares? ----------------------------------------------------  

Resposta: Disponibilizam-se agora na pasta “PecasDesenhadas”, “Esclarecimentos - ESTABILIDADE”, os 

ficheiros “Mercado_PD_Exe” e “Mercado_PD_Exe-1”, com os desenhos solicitados. Os pilares estão 

representados nas peças desenhadas como P1, P2 e P3.  ------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigos 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.4.1 e 2.3.5.1 – Solicita-se peças desenhadas com a representação das 

armaduras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resposta: Disponibilizam-se agora na pasta “PecasDesenhadas”, “Esclarecimentos - ESTABILIDADE”, os 

ficheiros “Mercado_PD_Exe” e “Mercado_PD_Exe-1”, com os desenhos solicitados.  -------------------------------------  
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Pedido: Artigos 3.1 e 3.2 e 3.4 – Solicita-se a representação dos diâmetros e tipo de tubagens nas peças 

desenhadas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resposta: A conjugação das peças de projeto (peças escritas e peças desenhadas), contem toda a informação 

solicitada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 3.4 – Solicita-se a representação dos diâmetros e tipo de tubagens nas peças desenhadas.  

Resposta: Apesar de a conjugação das peças de projeto (peças escritas e peças desenhadas), conter toda a 

informação solicitada, disponibiliza-se agora na pasta “PecasDesenhadas”, “Esclarecimentos - HIDRAULICA” o 

desenho solicitado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 4.1 – Solicita-se o diâmetro dos tubos e tipo de cabo a instalar no circuito de detetores de incêndio.  

Resposta: A conjugação das peças de projeto (peças escritas e peças desenhadas), contem toda a informação 

solicitada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 5.7 – Solicita-se peças desenhadas com a representação dos cabos. ---------------------------------------  

Resposta: A conjugação das peças de projeto (peças escritas e peças desenhadas), contem toda a informação 

solicitada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 7.1 – Solicita-se a colocação do tipo de tubagens a instalar nas peças desenhadas. --------------------  

Resposta: A conjugação das peças de projeto (peças escritas e peças desenhadas), contem toda a informação 

solicitada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedido: Artigo 7.3 – Solicita-se projeto elétrico desta especialidade. -------------------------------------------------------------  

Resposta: A conjugação das peças de projeto (peças escritas e peças desenhadas), contem toda a informação 

solicitada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexam as peças desenhadas “ProjetoExecucao” e “Esclarecimentos”, assim como o novo mapa de quantidades 

com as alterações efetuadas a cor azul, em formato excel e pdf (correção de unidades). ----------------------------------  

Informa-se que se anexa às peças do procedimento toda a documentação referente aos pedidos de 

esclarecimentos, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 50.º do CCP. ---------------------------------------------------  

Uma vez que a resposta aos esclarecimentos será notificada para além do prazo estabelecido no n.º 2 do art.º 50.º 

para o efeito, e dando cumprimento ao estabelecido no n.º 1 do art.º 64.º do CCP, propõe-se que o prazo para 

apresentação das propostas seja prorrogado por 7 dias, período equivalente ao atraso verificado (até dia 15-01-

2018).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais cabe informar que a prorrogação do prazo para apresentação de propostas se repercutirá no prazo para 

apresentação de erros e omissões pelos interessados, cujo termo (5/6) ocorrerá no dia 11-01-2018. ------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a decisão de prorrogação de prazo de entrega das propostas da 

empreitada de “Reabilitação do Mercado Municipal e Espaço Urbano Envolvente – 28/17_E”, até 15-01-

2018. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LISTAGEM DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Ponto 03: 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 31 de 

dezembro de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

aquisição de serviços, adjudicados até 31 de dezembro de 2017. -----------------------------------------------------------  
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= DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE = 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE LAMAMÃ 

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação de pedido de Associação Desportiva e Recreativa de Lamamã 

para isenção de pagamento de taxas para obra de construção da sua sede social. ----------------------------------  

 -------- Associação Desportiva e Recreativa de Lamamã, NIPC 503289566, com sede no lugar de Lamamã, União 

de Freguesias de Paredes de Coura e Resende, na qualidade de titular do processo de obras n.º LEDI 15/2016, 

referente à obra de construção do edifício destinado a sede social, no mencionado lugar de Lamamã, União de 

Freguesias de Paredes de Coura e Resende deste concelho, requer a V. Ex. a isenção do pagamento de taxas, 

de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo.° 8° do capitulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Edificação 

e Urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Chefe da Divisão de Urbanismo e Ambiente (DUA), Arquiteta Eduarda Fontelo Gomes, deu uma informação com 

o seguinte teor: “O presente pedido enquadra-se na alínea b) do n.º 1 do art.º 8º do Capítulo II do Regulamento 

Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, pelo que poderá ser isento do pagamento de taxas.  --------------  

A pretensão deverá ser levada à consideração da Câmara”. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica e com o disposto no a alínea 

b) do n.º 1 do artigo 8° do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, autorizar a isenção 

do pagamento das taxas municipais de construção a levar a efeito em Lamamã, Paredes de Coura, à titular 

do processo nº LEDI 15/2016, Associação Desportiva e Recreativa de Lamamã”. ------------------------------------  

=DELIBERAÇÕES DIVERSAS= 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE LOJA DO CCT 

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação de requerimento de cedência de loja do CCT, nos termos do 

nº 2, artigo 14º do Regulamento das Lojas Comerciais do CCT, que se transcreve: ----------------------------------  

 -------- “Maria Rosa Sousa, residente no no268, na Avenida Cónego Bernardo Chousal em Paredes de Coura vem, 

na qualidade de titular de ocupação da loja 16 do Centro Coordenador de Transportes, bem como do respetivo 

armazém sito no andar inferior requerer a Vossa Excelência autorização para ceder a mesma a seu filho, Ricardo 

Filipe Sousa Lomba, residente em Paredes de Coura, nos termos do artigo 14º, nº2 do Regulamento das Lojas 

Comerciais do Centro de Coordenador de Transportes, com os seguintes fundamentos: ----------------------------------  

-Esta loja havia-lhe sido cedida por seu pai no ano de 1998, por motivos de doença deste, para exploração do 

estabelecimento comercial que ali se insere, "Café Central l"; ---------------------------------------------------------------------  

-Até então ali explorou o negócio de forma eficiente, sendo que daí provém a fonte de rendimentos da família. ----  

-Acontece que, por motivos de saúde, a requerente já não se encontra apta a gerir o estabelecimento, por não ter 

capacidades psicológicas para administrar de forma eficiente o café. -----------------------------------------------------------  

-No entanto, é da vontade desta que o negócio permaneça na família, pelo que vem pelo presente requerer a V. 

Exa autorização para ceder o título de ocupação a seu filho, acima identificado; ---------------------------------------------  

-Mais informa que Ricardo Filipe Sousa Lomba concorda com a cedência; ----------------------------------------------------  

-O estabelecimento continuará a ser gerido e explorado da mesma forma, valorizando a proximidade com os 

clientes fidelizados há mais de vinte anos pela família, sendo que daqui resulta a principal fonte de rendimentos 

da mesma, e que sem estes rendimentos não haverá forma de fazer face às despesas atuais”. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência da loja nº 16 e o armazém com o nº 

22, na cave do Centro Coordenador de Transportes, para o nome do seu filho, Ricardo Filipe Sousa Lomba, 

residente em Paredes de Coura, nos termos do nº 2 do artigo 14° do Regulamento das Lojas Comerciais 

do Centro Coordenador de Transportes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 01/2018 Página 8 09-01-2018 
 

TARIFÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS PARA 2018 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação da proposta de tarifário dos serviços de abastecimento de 

água, saneamento e resíduos para 2018 e ainda atualização das tarifas com base no Índice de Preços ao 

Consumidor de 2017, nos termos da informação transcrita: ------------------------------------------------------------------  

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

 --------- - Nos termos do artigo 5.º dos Estatutos da ERSAR, aprovados pela Lei n.º 10/2014, de 6 de março, são 

atribuições daquela entidade, designadamente, regulamentar, avaliar e auditar a fixação das tarifas praticadas 

pelas entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos de titularidade municipal; --------------------------------------  

 --------- - o artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais) estabelece que as tarifas municipais são sujeitas a parecer da entidade reguladora, neste caso 

ERSAR, que ateste a conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor; ------------------------------  

 --------- - em 30/10/2017 foi enviada à ERSAR a proposta técnica do tarifário para o ano de 2018 tal como aprovado 

em reunião de Câmara de 23/01/2017, com a atualização por aplicação do índice de preços ao consumidor relativo 

ao ano de 2017 (para vigorar em 2018); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - em 04/12/2017 foi recebido o parecer da ERSAR (junto Doc. 2) cujas recomendações se sistematizam: --  

1. Para o tarifário de abastecimento de água e saneamento de águas residuais: 

a) não devem ser cobradas tarifas ou taxas relativas à construção de ramais com extensão igual ou inferior a 20 

metros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) não devem ser cobradas tarifas de ligação;  --------------------------------------------------------------------------------------  

c) que deve ser assegurado o serviço de limpeza de fossas sépticas aos imóveis localizados a mais de 20 metros 

da rede pública de saneamento através de redes móveis (por meios próprios ou através de terceiros);  --------  

d) que a componente variável da tarifa de saneamento a cobrar aos utilizadores que não consomem água da 

rede pública deve ser calculada com base numa estimativa do respetivo consumo, calculada em função do 

volume médio de água abastecida aos utilizadores com características similares no âmbito do território 

abrangido pela entidade gestora; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Para o tarifário de resíduos urbanos:  

a) que a tarifa variável de gestão de resíduos urbanos aos utilizadores que não contratem o serviço de 

abastecimento de água deve ser aplicada ao volume médio de água abastecida aos utilizadores com 

características similares, nomeadamente atendendo à dimensão do agregado familiar, no âmbito do 

território abrangido pela entidade gestora; -----------------------------------------------------------------------------------  

b) de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 23º do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 

Urbanos, não se deverá aplicar tarifário para famílias numerosas; ----------------------------------------------------  

c) conforme previsto no artigo 8.º da Portaria n.º 278/2015, de 11 de setembro, a Câmara Municipal deverá 

repercutir a Taxa de Gestão de Resíduos Urbanos (TGR) de forma expressa e autónoma na fatura dos 

utilizadores finais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com as recomendações da referida entidade reguladora, propõe-se:  --------------------------------------------  

1. Para o tarifário de abastecimento de água e saneamento de águas residuais:  

a) Se dê continuidade à redução do valor das tarifas devidas pelas execuções dos ramais em 1,4% 

(equivalente ao índice de preços ao consumidor invertido), caminhando-se assim gradualmente para 

o ponto de cobrança zero – tal como recomendação da ERSAR - quanto aos ramais com extensão 

inferior a 20 metros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) a redução do valor das tarifas de ligação ou religação em 1,4% (equivalente ao índice de preços ao 

consumidor invertido), caminhando-se assim gradualmente para o ponto de cobrança zero; esta 
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redução deverá ter continuidade nos próximos anos, de forma a ser integralmente alcançado o seu 

objetivo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) a previsão das tarifas para a prestação do serviço de esvaziamento e transporte de lamas de fossas 

séticas (conforme condição e valores propostos na tabela em anexo); ----------------------------------------  

d) seja esclarecida a entidade reguladora que para os utilizadores de saneamento que não consomem 

água da rede pública, a componente variável a cobrar estipulada corresponde a um consumo médio 

de 5 m3, como disposto no ponto 3.3.1.3.5 da Recomendação Tarifária IRAR n.º 01/2009, equivalente 

ao consumo de um agregado familiar média na área do concelho. ---------------------------------------------  

Para o tarifário de resíduos urbanos propõe-se:   

a) para os utilizadores que não contratem o serviço de abastecimento de água a componente variável 

a cobrar corresponde a um consumo médio de 5 m3, como disposto no n.º 5º do art.º 20º do 

Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, equivalente ao consumo de um 

agregado familiar médio na área do concelho; -----------------------------------------------------------------------  

b) eliminação da tarifa para famílias numerosas;  ----------------------------------------------------------------------  

c) a repercussão aos utilizadores finais do valor da Taxa de Gestão de Resíduos suportado pelo 

Município, que será de 0,0508€/m3, tendo em conta o valor pago no ano anterior, nos termos do 

artigo 8.º da Portaria n.º 278/2015, de 11 de setembro. -----------------------------------------------------------  

Assim, propõe-se a aprovação do tarifário em anexo, a vigorar a partir das leituras dos consumos de fevereiro de 

2018 inclusive, que contém a atualização pela taxa de variação média anual do Índice harmonizado de preços no 

consumidor no ano de 2017 (1,40%), bem como as alterações acima descritas. ---------------------------------------------  

“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da informação transcrita, aprovar a proposta 

de tarifário em anexo, a vigorar a partir das leituras dos consumos de fevereiro de 2017, de acordo com o 

Parecer da ERSAR e com a atualização pelo índice de preços ao consumidor de 2016 (1,40%), que se anexa 

a esta ata e dela ficam a fazer parte integrante”. ----------------------------------------------------------------------------------  

ACAPO – COMPARTICIPAÇÃO NAS RENDAS 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio da ACAPO, para comparticipação no 

pagamento das rendas, relativa ao ano de 2017, da sede da delegação local de Viana do Castelo. ------------  

“À semelhança dos anos anteriores, a delegação de Viana do Castelo da ACAPO pede a colaboração no apoio da 

renda da instituição referente ao ano de 2017. O valor do contributo é de € 67,50, mensais. Perfaz um montante 

de € 810,00.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo a listagem dos utentes de Paredes de Coura que frequentam a delegação da ACAPO de Viana do 

Castelo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a delegação da ACAPO de Viana do Castelo, no pagamento das 

rendas das instalações da delegação, em Viana do Castelo, relativas ao ano de 2017, no valor de € 810,00 

(oitocentos e dez euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE CONSUMO DE ÁGUA 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de pedido de José Feitosa Queirós, para pagamento em 

prestações de consumo de água. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento de José Feitosa Queirós solicitar o pagamento da importância de € 330,31 (trezentos 

e trinta euros e trinta e um cêntimos), relativo a consumo de água, em doze prestações mensais.  --------------------  

Tem em anexo a declaração de IRS a comprovar a situação económica, que se anexa aos documentos desta ata 

e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura no valor de total de € 330,31 

(trezentos e trinta euros e trinta e um cêntimos), em 12 prestações, referente a consumo de água, no valor 

unitário de 27,53 (vinte e sete euros e cinquenta e três cêntimos), ao abrigo do n.º3 do Artigo 166º, do 

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

Residuais, requerido por José Feitosa Queirós, residente na União das freguesias de Formariz e Ferreira”. 

=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

 --------- No termo desta reunião, foi deliberado, 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. --------------------------------------------  


