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Ata n.º 12/2018 da reunião ordinária realizada no dia 12 de junho de 2018 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h00m. 
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ABERTURA 

No dia doze do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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 11/2018, da reunião ordinária de 29-05-2018, oportunamente 

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

BALANCETE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 08-06-2018, 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: 6 291,93€ seis mil duzentos e noventa e um euros e noventa e três 

cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 458 487,16€ quatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta 

e sete euros e dezasseis 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) 549 248,70€ quinhentos e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e oito 

euros e setenta 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 

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 
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Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 49 032,63€ quarenta e nove mil e trinta e dois euros e sessenta e três 

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) 33 694,29€ trinta e três mil seiscentos e noventa e quatro euros e vinte 

e nove 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) 1 394,93€ mil trezentos e noventa e quatro euros e noventa e três 

cêntimos 

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

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 532,14€ quatro mil quinhentos e trinta e dois euros e catorze 

cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 182,48€ seis mil cento e oitenta e dois euros e quarenta e oito 

cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 6 624,22€ seis mil seiscentos e vinte e quatro euros e vinte e dois 

cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 61 383,38€ sessenta e um mil trezentos e oitenta e três euros e trinta e 

oito cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 88 063,49€ oitenta e oito mil e sessenta e três euros e quarenta e nove 

cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 5 999,46€ cinco mil novecentos e noventa e nove euros e quarenta e 

seis cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 684,15€ cinco mil seiscentos e oitenta e quatro euros e quinze 

cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 42 582,49€ quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois euros e 

quarenta e nove cêntimos 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS  

LISTAGEM DE CELEBRAÇÃO E RENOVAÇÃO 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 58º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, adjudicados até 30 de 

abril de 2018, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. -----------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

LANDRA – FESTA DA TRUTA – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

PONTO 03: Ratificação de despacho de isenção de pagamento de taxas de licenciamento da Festa da Truta, 

requerido pela Landra - Associação Para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das 

Terras de Coyra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A LANDRA - Associação para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, 

contribuinte 513806946, com sede em Largo. Visconde Mozelos, Paredes de Coura, vem pela presente solicitar a 

V.ª Exa isenção de pagamento de taxas pelo licenciamento da Festa da Truta 2018, que terá lugar nos dias 1, 2 E 

3 de junho, assim como autorização e isenção de pagamento de terrado”. -----------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho de isenção do pagamento de taxas de licenciamento 

da Festa da Truta, requerido pela Landra - Associação Para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento 

Económico das Terras de Coyra, nos termos do nº 3, artigo35º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. ---------  
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ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TERRADO DA FEIRA – 2 e 16 DE JUNHO/2018 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de informação para isenção de pagamento de taxas de terrado 

da feira municipal, dos dias 2 e 16 de junho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta a realização da Festa da Truta, nos dias 1, 2 e 3 de junho e da Feira do Livro nos dias 14, 15, 16 

e 17 de junho, no Largo Hintze Ribeiro e a necessidade de mudança de recinto para a realização da feira quinzenal. 

Considerando o transtorno no exercício da atividade provocado aos titulares de lugares de espaço de venda da 

feira pela mudança de recinto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se a isenção do pagamento das taxas de ocupação de terrado aplicáveis aos feirantes, nos dias 2 e 16 de 

junho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta a informação transcrita, autorizar a isenção do 

pagamento das taxas de ocupação de terrado aplicáveis aos feirantes, nos dias 2 e 16 de junho. -------------  

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 

APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 1º TRIMESTRE DE 2018 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche 

relativa ao 1º trimestre de 2018, nos termos do artigo 5º Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

População Idosa, de acordo com mapa anexo como documento que faz parte integrante desta ata. ----------  

“Comparticipação de Creche – 1 º trimestre 2018. ------------------------------------------------------------------------------------  

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 outubro a dezembro 

de 2018 (1º trimestre), o valor total de € 2 342,10 (dois mil trezentos e quarenta e dois euros e dez 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O processo 12 e 14 de 2015, ficaram pendentes por falta a de apresentação dos documentos comprovativos. -----  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 2 342,10 (dois mil trezentos e 

quarenta e dois euros e dez cêntimos), relativo ao 1º trimestre de 2018 e 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”. -----------------------------------------------------------------------------------  

SERVIÇO JURIDICO 

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO ANÓMALO DE ÁGUA= 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Rui José Sousa Rego, residente em 

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, de acordo com 

informação que se transcreve. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REQUERENTE: RUI JOSÉ SOUSA REGO ---------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCAL DE CONSUMO: PENA. CASTANHEIRA --------------------------------------------------------------------------------------  
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Veio o requerente, relativamente às faturas de agosto e setembro de 2017, informar que se tratou de um consumo 

excessivo pela existência de uma fuga de água na rede predial, ocorrida no quintal da habitação e solicita o 

ajustamento da faturação no que respeita aos tarifários aplicados à agua perdida, bem como o estorno do valor do 

serviço de drenagem e águas residuais. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

De acordo com informação apurada junto dos nossos serviços de águas, constata-se que o consumidor não tem 

pagamentos em atraso. Mais se verifica que o histórico demonstra um consumo médio muito inferior ao das faturas 

em apreço: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- a fatura do mês de agosto de 2017 (n.º46359) tem o valor de 136,66€, com um consumo de 60m3; -----------------  

- a fatura de setembro/2017(n.º 51702) tem o valor de 270.40€, com um consumo de 103m3.  -------------------------  

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 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). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                      
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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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 pelos serviços 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 (0,605€/m3) assegura a recuperação de custos para a Câmara Municipal; ----------------  

- o consumo médio apurado das duas últimas leituras deste consumidor (julho e julho/2017) foi de 35m3. -----------  

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, aos meses de agosto e setembro de 

2017, de acordo com os cálculos que se anexam a esta ata como seu documento. ----------------------------------  

FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE ASSOCIADO NA ADEMINHO 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação dos critérios da 

comparticipação financeira plurianual do Município e respetivo plano de pagamentos, na ADEMINHO, 

Associação para o desenvolvimento do Ensino e Formação Profissional do Alto Minho Interior. --------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, de fixação dos critérios da 

comparticipação financeira plurianual do Município e respetivo plano de pagamentos, na ADEMINHO, 

Associação para o desenvolvimento do Ensino e Formação Profissional do Alto Minho Interior, que se 

anexa a esta ata e dela fica a parte integrante, bem como à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

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. --------------------------------------------  


