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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO, 

REALIZADA NO DIA QUINZE DE DEZEMBRO 

DO ANO DOIS MIL E DEZASSETE 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, edifício dos 

Paços do Concelho e sala das reuniões da Câmara Municipal, reuniram os Excelentíssimos Senhores: 

 

Presidente  Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 

Vereadores  Eng.ª Ana Maria Martins Rodrigues 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

Eng.º Paulo Jorge Esteves Ferreira 

Dr.ª Maria Manuela Silva Moreira Duarte 

Sr. José Maria Veloso Delgado 

Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho 

Dr. Alberto Fernando Correia Neto 

Sr. José António Ferreira da Silva 

 

 

Foi declarada aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, quando eram dez horas e trinta minutos. 

 

A senhora Vereadora, Dr.ª Rosa Maria Sousa Martins Rocha, faltou e fez-se substituir pelo senhor 

Vereador, José António Ferreira da Silva. 
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Reunião Extraordinária de 15.12.2017 

 

Agenda de Trabalhos 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – Diversos  

 

1.1 - Terceiro aditamento ao contrato de concessão de exploração de gestão dos sistemas de 

abastecimento de água para consumo público e de recolha e tratamento e rejeição de efluentes do concelho 

de Valongo. 

 

2 – DEASD – Divisão de Educação, Ação Social e Desporto 

 

2.1 - Constituição do Conselho Municipal de Educação de Valongo para o Mandato Autárquico 2017/2021; 

 

2.2 - Academia de Ténis de Valongo - ATV - Torneio Natal - ATV – 16 de dezembro. 

 

3 – DFRH – Divisão de Finanças e Recursos Humanos 

 

3.1 - Atualização da tarifa de resíduos sólidos para o ano 2018. 

 

 

 

Valongo, 12 de dezembro de 2017 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

______________________ 

(Dr. José Manuel Ribeiro) 
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 

Presente à Câmara o resumo diário da tesouraria do dia anterior que apresenta um total de disponibilidades 

de quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e dois euros e oitenta e quatro 

cêntimos. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1.1 - TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE GESTÃO DOS 

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DE RECOLHA E 

TRATAMENTO E REJEIÇÃO DE EFLUENTES DO CONCELHO DE VALONGO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta apresentada 

pelo Senhor Presidente Dr. José Manuel Ribeiro, cujo teor se transcreve: 

“Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião de 9-11-2017, e que aqui se dá por 

integralmente reproduzida (Anexo I), a proposta de Terceiro Aditamento ao Contrato de Concessão foi 

submetida à ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, para emissão de parecer 

prévio não vinculativo, nos termos do n.º 3 do art.º 40.º, conjugado com o n.º 6 do art.º 11.º ambos do 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 10-8. 

Em 7-12-2017, a ERSAR pronunciou-se, no âmbito das suas competências, emitindo parecer que aprecia 

negativamente a proposta de Terceiro Aditamento ao Contrato de Concessão (Anexo II). 

Não obstante o sentido do parecer da ERSAR, as partes mantém a vontade de celebrar o Terceiro 

Aditamento ao Contrato de Concessão, considerando os fundamentos que justificam a deliberação de 

alteração contratual. 

Verificando-se que o parecer da ERSAR foi emitido, estão reunidas as condições legais para que os órgãos 

do Município possam deliberar sobre a proposta de 3.º Aditamento ao Contrato de Concessão. 

Nos termos do n.º 8 do art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 10-8, tratando-se de um parecer negativo, 

“(…) as entidades titulares ou gestoras que tomem decisões desconformes com as decisões, 

recomendações, pareceres ou instruções da entidade reguladora ficam obrigadas ao dever de 

fundamentação expressa da decisão, com a exposição circunstanciada dos fundamentos de facto e de 

direito que justifiquem a motivação do ato.” 

Considerando as conclusões do parecer da ERSAR e a norma legal citada, a presente deliberação que 

autoriza a Câmara Municipal a celebrar o presente aditamento contém os fundamentos que justificam a 

alteração contratual, remetendo-se para o teor da Informação Técnica nº 36/DFRH/GF/2017 de 12-12-2017 

que se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzida. 

A reintrodução da retribuição ao concedente representa a reposição da situação original do Contrato de 

Concessão, considerando que o atual equilíbrio económico-financeiro contratual já não justifica a isenção da 

obrigação que recai sobre a concessionária de pagar ao Município a retribuição prevista no n.º 3 na cláusula 
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51.ª do Contrato. A reintrodução da retribuição ao concedente é também decidida no sentido de acolher as 

instruções emanadas pelo Tribunal de Contas, em sequência da Auditora realizada no âmbito da 

“Regulação de PPP no Sector das Águas”. 

Tal como refere a Informação Técnica, a análise que esteve na base da proposta de reintrodução da 

retribuição ao concedente “tem como pressuposto a manutenção da TIR acordada entre as partes, 

implicando apenas uma alteração do tarifário na medida do estritamente necessário, representando um 

aumento da tarifa variável de abastecimento de água de 0,06€/m3 para os consumidores domésticos e de 

0,7548€/m3 para os consumidores não-domésticos o que, a preços constantes de 2017, corresponde a 

variações de 3,00% e 22,93%, respetivamente, em relação à atuais tarifas praticadas, fruto da variação 

entre o 2º aditamento e o 3º aditamento do contrato de concessão, da tarifa média do serviço de água e 

saneamento, que inclui a tarifa variável e fixa de água, bem como a tarifa variável e fixa de saneamento. 

A ERSAR, no parecer emitido sobre o Contrato de Concessão em causa, refere que a reintrodução da 

retribuição ao concedente implicará aumentos da tarifa variável média de abastecimento de água de 6%, 

para consumidores domésticos, e de 41%, para consumidores não-domésticos. As referidas variações, 

apesar de terem sido efetuadas com base nos valores apurados pelo Município, dizem respeito ao impacto 

provocado em apenas uma das componentes da tarifa média, a tarifa variável de abastecimento de água. 

Para além disso, a análise da ERSAR teve por base uma diferente métrica e uma projeção temporal para 

além do ano de transição, já que foi considerado o intervalo do ano 2018 a 2036, a preços correntes, 

originando assim percentagens não comparáveis (…)”. 

Ainda de acordo com a mesma Informação Técnica não se verifica a conclusão constante do ponto 5 alínea 

a) do parecer da ERSAR no sentido de que o presente aditamento implica a deterioração da qualidade do 

serviço em termos de acessibilidade económica de “boa” para “mediana”, o que só sucede na medida em 

que esta entidade assumiu o pressuposto errado de manutenção do rendimento médio disponível familiar 

no concelho de Valongo entre 2016 e 2018. Desconhecemos a base da fundamentação que a ERSAR 

utiliza para considerar um valor constante para o período de 2016-2018, quando a tendência dos últimos 3 

anos tem sido de aumento do rendimento médio familiar, nomeadamente de 3,8% e 3,2 % nos anos de 

2015 e 2016 respetivamente segundo dados da própria ERSAR. 

Quanto ao que vem concluído pela ERSAR na primeira parte do ponto 5, alínea b), não se verifica qualquer 

tipo de incoerência entre o propósito que presidiu ao primeiro aditamento e à presente proposta. Como se 

referiu, a reintrodução da retribuição ao concedente representa a reposição da situação original do Contrato 

de Concessão, considerando que o atual equilíbrio económico-financeiro contratual já não justifica a 

isenção. 

Trata-se, assim, de uma adaptação do contrato de concessão às circunstâncias, o que é perfeitamente 

normal e legítimo num contrato com uma duração tão longa como a do presente. De referir que da própria 

forma como foi introduzida no primeiro Aditamento a isenção da retribuição prevista no número 3 na 

cláusula 51ª, ao manter o número 1, que refere a existência de uma contrapartida a pagar pela 
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concessionária e fixando o seu valor, e o 2, que determina a forma de atualização da contrapartida, se 

depreende que a isenção teria uma caráter temporário. 

No que respeita à parte final da alínea b), do número 5, das conclusões, as premissas que sustentaram a 

candidatura ao financiamento comunitário previsto no 2º Aditamento ao Contrato não são alteradas, 

cumprindo-se com todos os requisitos do POSEUR, tendo em conta que as novas tarifas não serão 

consignadas ao investimento objeto daquele financiamento. A este respeito nunca foi assumida qualquer 

premissa de que não seria possível proceder a uma aumento das tarifas da concessão, apenas se tendo 

garantido que o fundo comunitário atribuído revertia integralmente para a tarifa, e que a concessionária não 

retiraria qualquer proveito ou benefício do financiamento comunitário atribuído. 

Em conclusão, atualmente, com uma conjuntura distinta da verificada em 2004 no que concerne à operação 

da concessão, o Município de Valongo entende que estão reunidas as condições para retomar a aplicação 

da retribuição da concessão pela Concessionária, conforme está previsto no contrato de concessão, o que 

foi aceite pela Concessionária. 

Estão, também, garantidas as condições para a salvaguarda da qualidade e da acessibilidade do serviço, 

salvaguardando o interesse público e os interesses dos utilizadores prosseguidos através de medidas que 

adaptam a gestão do contrato às novas circunstâncias e necessidades do sistema de águas municipal, 

garantindo a sua sustentabilidade futura. 

Não se verifica qualquer incoerência com a redação contratual do Primeiro Aditamento, dado que se 

delibera uma adaptação do contrato de concessão às novas circunstâncias, tendo em vista a 

sustentabilidade económica futura da concessão do serviço. 

Assim, submete-se, em anexo, para apreciação e deliberação, a proposta do 3.º Aditamento ao Contrato de 

Concessão de Exploração de Gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Público e de 

Recolha e Tratamento e Rejeição de Efluentes (Anexo III), através do qual as partes acordam em pôr termo 

à isenção da contrapartida anual pela utilização das infraestruturas objeto da concessão, calculada sobre a 

água vendida (25$00 por m3) e atualizável anualmente de acordo com o índice de variação de preços do 

consumidor (IPC) aprovado pelo INE, repondo o pagamento da referida contrapartida anual, a preços de 

2017, isto é, €0,1764 por m3 de água vendida, a partir de 1 de janeiro de 2018, e acordam no novo tarifário 

a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2018 e que consta também do Anexo I à minuta do contrato. 

A competência para deliberar sobre este assunto é da Assembleia Municipal, nos termos da alínea p), n.º 1, 

do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12-9, sob 

proposta da Câmara Municipal nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do mesmo Regime Jurídico.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que o assunto já tinha vindo à 

Câmara, entretanto, a ERSAR emitiu um parecer negativo, não vinculativo, quanto à proposta do terceiro 

Aditamento ao Contrato de Concessão, pois sugeria que os aumentos das tarifas deviam ser superiores aos 

propostos, nomeadamente na tarifa dos resíduos. No entanto, esse não foi o entendimento da Câmara e as 

partes concordaram em celebrar esse Aditamento, pois a proposta de reintrodução da retribuição ao 

concedente implicava apenas uma alteração do tarifário na medida do estritamente necessário, 
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representando um aumento da tarifa variável de abastecimento de água de € 0,06/m3 para os consumidores 

domésticos e de € 0,7548/m3 para os consumidores não-domésticos, o que correspondia a variações de 

3,00% e 22,93%, respetivamente. 

 

Depois de apreciado o assunto, atenta a competência prevista na alínea ccc), do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, conjugada com a alínea p), do n.º 1 do art.º 25.º da referida Lei, foi aprovado 

por maioria, submeter a proposta de revisão do contrato de concessão à Assembleia Municipal para que 

seja concedida autorização de celebração do Terceiro Aditamento ao Contrato de Concessão da 

Exploração e Gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Público e de Recolha, 

Tratamento e Rejeição de Efluentes do Concelho de Valongo. 

 

Votaram contra os senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Ramalho, Dr. Alberto Neto e Sr. 

José António Silva. 

 

2.1 - CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VALONGO PARA O MANDATO 

AUTÁRQUICO 2017/2021 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Constituição do Conselho 

Municipal de Educação de Valongo para o Mandato Autárquico 2017/2021, instruído com a informação 

técnica n.º 13118/2017, datada de 11/12/2017, subscrita por Helena Maria Alves Oliveira, técnico superior, 

cujo teor se transcreve: 

“1. O Conselho Municipal de Educação, instância de coordenação e consulta da política educativa 

municipal, é composto por um conjunto de membros que, em conformidade com a legislação em vigor - 

Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, alterado pela Lei n.º 41/2003, de 22 de agosto, pela Lei nº 6/2012, 

de 12 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio – são designados/as ou eleitos/as pelo 

período correspondente ao mandato autárquico, competindo à Câmara Municipal a adoção das medidas 

necessárias para a sua constituição e regular funcionamento. 

2. Face ao exposto, findo o processo de nomeação ou de eleição de membros para o presente mandato 

autárquico, e em conformidade com o Regimento do Conselho Municipal de Educação de Valongo, propõe-

se a seguinte composição deste órgão: 

O presidente da câmara municipal, que preside Dr. José Manuel Ribeiro 

O presidente da assembleia municipal Dr. Abílio José Vilas Boas Ribeiro  

O vereador responsável pela educação, que assegura a 

substituição do presidente, nas suas ausências e 

impedimentos 

Dr. Orlando Gaspar Rodrigues 

O delegado regional de educação da direção de serviços da 

região norte, ou a quem o diretor-geral dos estabelecimentos 

escolares designar em sua substituição 

Dr José Mesquita; que será substituído nas suas ausências e 

impedimentos pela Dra. Teresa Rêgo  
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O presidente da junta de freguesia eleito/a pela assembleia 

municipal em representação das freguesias do concelho 

Dr. Ivo Vale Neves  

 

 

Os/as diretores/as dos agrupamentos de escolas da área do 

município 

Diretora do agrupamento de escolas de Alfena – Dra. Felisbina 

Neves  

Diretora do agrupamento de escolas de Campo – Dra. Virginia 

Varandas  

Diretor do agrupamento de escolas de Ermesinde – Dr. Álvaro 

Pereira  

Diretor do agrupamento de escolas de S. Lourenço – Dr. Miguel 

Marques 

Diretora do agrupamento de escolas de Valongo – Dra. Paula Sinde 

Diretor do agrupamento de escolas de Vallis Longus – Dr. Artur 

Oliveira 

Integram ainda o Conselho Municipal de Valongo, os seguintes representantes: 

Uma representante do pessoal docente do ensino secundário 

público 

Dra. Maria Helena Antunes Lobo – Agrupamento de Escolas 

de Valongo  

Uma representante do pessoal docente do ensino básico público Dra. Neuza Margarida Ferreira Pinto – Agrupamento de 

Escolas de S. Lourenço 

Uma representante do pessoal docente da educação pré-escolar 

pública 

Dra. Maria Cidália de Oliveira Matos Martins - Agrupamento 

de Escolas de S. Lourenço 

Uma representante dos estabelecimentos de educação e de ensino 

básico e secundário privados 

Dra. Regina Ângela de Sousa Pereira - Colégio de Ermesinde 

Dois representantes das associações de pais, mães e 

encarregados/as de educação 

Sr. Marco Alexandre Marinho – Associação de Pais da Escola 

Básica Vallis Longus 

Sra. Paula Celeste Cardoso Sousa – Associação de Pais de 

Alfena   

Uma representante das associações de estudantes Catarina Alexandra Gonçalves de Oliveira – Associação de 

Estudantes da Escola Secundária de Alfena  

Uma representante das instituições particulares de solidariedade 

social que desenvolvam atividade na área da educação 

Dra. Ana Paula Fonseca Silva – Centro Social de Ermesinde  

Uma representante dos serviços públicos de saúde Dra. Ângela Menezes - ACES Grande Porto lll Maia/Valongo  

 

Uma representante dos serviços da segurança social Dra. Ana Eugénia Sousa – ISS, IP Centro Distrital do Porto – 

Ação Social de Valongo 

Uma representante dos serviços de emprego e formação 

profissional 

Dra. Maria Luísa Barreto – IEFP Centro de Emprego de 

Valongo  

Um/a representante dos serviços públicos da área da juventude e do 

desporto 

A designar  

Dois representantes das forças de segurança Capitão Flávio de Jesus Sá – GNR 

Comissário Luís Manuel Teixeira Barros - PSP 

Um/a representante do conselho municipal da juventude A designar  

Tem competência para decidir a constituição do Conselho Municipal de Educação a Assembleia Municipal, 

sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º, conjugado com a alínea 

s) do n.º 1 do art.º 25.º do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro e  com o art.º 6º do Decreto-Lei n.º 

7/2003 de 15 de janeiro, na atual redação. 
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À consideração Superior. 

Sobre o assunto foi prestada a informação do Exmo. Sr. Chefe de Divisão Torcato Ferreira, em 2017/12/11, 

que igualmente se transcreve: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Dr. Orlando Rodrigues, emitiu em 2017/12/11, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

Ao Sr. Presidente para agendamento a reunião de câmara.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/12, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, explicando que, após concluído o 

processo de nomeação ou eleição de membros para o mandato autárquico, era apresentada a composição 

do Conselho Municipal de Educação de Valongo, com a devida correção, a inclusão do membro do Instituto 

Português do Desporto e da Juventude, que seria submetida à apreciação da Assembleia Municipal para 

efeitos de aprovação. 

 

Depois de apreciado o assunto, foi deliberado, nos termos da alínea s) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, conjugada com o art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de janeiro, por 

unanimidade submeter à apreciação da Assembleia Municipal para efeitos de aprovação da Constituição 

do Conselho Municipal de Educação de Valongo para o Mandato Autárquico 2017/2021, com a composição 

descrita na supracitada informação. 

 

2.2 - ACADEMIA DE TÉNIS DE VALONGO - ATV - TORNEIO NATAL - ATV - 16 DE DEZEMBRO 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à Academia de Ténis de 

Valongo – ATV - Torneio Natal - ATV – 16 de dezembro, instruído com a informação técnica n.º 13189/2017, 

datada de 12/12/2017, subscrita por Hélder Filipe Silva Rocha, Assistente Técnica cujo teor se transcreve: 

“A Academia de Ténis de Valongo - ATV, irá realizar um Torneio de Natal, no dia 16 de dezembro, nas suas 

instalações, no período da manhã, com o objetivo da celebrar da quadra festiva do Natal e promover a 

competição e o convívio entre os alunos mais jovens desta academia, entre os 6 e os 15 anos, envolvendo 

cerca de 30 participantes. 

Para o efeito, a Academia de Ténis de Valongo solicita o apoio do Município na oferta de 4 troféus em 

ardósia, para distinguir o Vencedor e o Finalista de cada uma das categorias, havendo disponibilidade para 

satisfazer o pedido, ao abrigo do concurso anual existente de material honorífico, com um custo de 11,32€. 

Mais se informa que a Academia de Ténis de Valongo: 

- Está constituída nos termos da Lei, como consta de documentos existentes no processo; 
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- Prossegue fins de interesse público municipal; 

- Apresenta o Plano de Atividades e Orçamento 2017/2018 e o documento de prestação de contas 

2016/2017; 

- Compromete-se a assegurar ou autorizar a divulgação pública, designadamente através da internet, dos 

documentos de prestação de contas relativos ao ano imediatamente anterior à concessão do benefício ou 

apoio. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração da Câmara Municipal autorizar o apoio supracitado, à Academia 

de Ténis de Valongo - ATV, para a realização do Torneio de Natal - ATV, a decorrer no dia 16 de dezembro. 

Tem competência para decidir sobre o assunto a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea u), n.º 1 do artigo 

33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do 

artigo 7.º do Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no 

Concelho Fins de Interesse Público. 

À consideração superior.” 

Sobre o assunto foi prestada a informação da Chefe da Unidade Orgânica do Desporto Susana Leão, em 

2017/12/12, que igualmente se transcreve: 

“Concordo. Mais se informa que, o processo se encontra devidamente instruído e a entidade cumpre todos 

os requisitos legais e regulamentares para ser deferido o pedido. À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Chefe de Divisão, Torcato Ferreira, emitiu em 2017/12/12, o seguinte despacho: 

“Concordo. 

À consideração superior.” 

O Exmo. Sr. Vereador, Eng.º Paulo Esteves Ferreira, emitiu em 2017/12/12, o seguinte despacho: 

“Concordo, à consideração do Senhor Presidente.” 

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara, emitiu em 2017/12/12, o seguinte despacho: 

“Concordo. Elabore-se minuta para ser presente à reunião de Câmara.” 

Depois de apreciado o assunto foi deliberado, ao abrigo da alínea u), n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 1.º, do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do 

Regulamento para a Concessão de Apoio às Entidades e Organismos que Prossigam no Concelho Fins de 

Interesse Público, por unanimidade, atribuir um apoio pontual à Academia de Ténis de Valongo - ATV, para 

a realização do Torneio de Natal - ATV, a decorrer no dia 16 de dezembro, com base na informação técnica 

prestada. 

 

3.1 - ATUALIZAÇÃO DA TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ANO 2018 

 

Presente à Câmara Municipal o processo mencionado em epígrafe, respeitante à proposta de atualização 

da tarifa de resíduos sólidos para o ano 2018, instruído com a informação técnica n.º 34/DFRH/GF/2017, 

datada de 06/12/2017, subscrita pela Técnica Superior, Ana Maria Dias Lopes de Oliveira, cujo teor se 

transcreve: 
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“Em sequência do exposto na Informação n.º 27/DFRH/GF/2017, datada de 12 de outubro, que mereceu 

despacho favorável do Exmo. Senhor Presidente em 13/10/2017,  foi devidamente remetido o ficheiro 

Formação de Tarifários 2018 para a entidade reguladora ERSAR, para emissão do respetivo parecer, 

relativo às tarifas de resíduos sólidos a cobrar no próximo ano, conforme previsto no n.º 7, do art.º 21.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

Em 04/12/2017, a referida entidade reguladora procedeu à remessa do parecer, que se junta, mencionando 

que as tarifas agora propostas constituem uma significativa melhoria do grau de cobertura dos gastos por 

via tarifária, havendo ainda margem para o aumento deste indicador, de forma a assegurar a 

sustentabilidade dos serviços. 

Contudo e como é referido, a cobertura dos gastos ainda de encontra a 88%, o que significa que ainda não 

é cumprido na íntegra o n.º 1 do art.º 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

Não obstante este facto, a Autarquia optou por não efetuar desde já um aumento tarifário até ao limite do 

indicador da acessibilidade económica, no intituito de não repercurtir ou penalizar significativamente os 

utilizadores finais da tarifa de resíduos. 

Mais se informa que a atualização destas tarifas atende às seguintes premissas: 

-que as variações tarifárias são suportáveis pelo rendimento médio disponível das famílias e do tecido 

económico; 

-garantir o respeito pelas recomendações da ERSAR; 

-respeitar o cumprimento das metas estipuladas no PERSU 2020 ( Plano Estratégico para os Resíduos 

Urbanos). 

Para o efeito foi efetuada a análise dos custos e proveitos, que segue em anexo, de forma a garantir o 

cumprimento das premissas supramencionadas. 

De referir ainda que o Município constituiu um grupo de trabalho que tem por objetivo rever o Regulamento 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, com base nas minutas disponibilizadas pela ERSAR no seu 

portal, de forma a dar cumprimento a todas as recomendações daquela entidade reguladora, 

designadamente às referidas nos pontos 1, 13, 18, 21, 25 e 26 - Estrutura Tarifária do parecer citado. 

Comparando com o parecer emitido relativo ao ano 2017, que igualmente se anexa, a perspetiva da 

entidade reguladora quanto ao tarifário proposto para o ano 2018 é mais favorável, uma vez que a alteração 

agora efetuada vem no sentido desse parecer, quanto à sugestão de efetuar um aumento tarifário 

controlado de forma a garantir a sustentabilidade do serviço. 

Posto isto, as tarifas propostas e submetidas a parecer da ERSAR, a aplicar no ano de 2018 são as 

seguintes: 
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Tarifa fixa                               

(mensal)

Tarifa variável                                

(m3 água consumida)

Utilizadores domésticos 1,39 € 0,45 €

Utilizadores não domésticos   

(industriais/comerciais)
8,80 € 0,55 €

Utilizadores com captação própria de água 5,00 € --------

Tarifário social (Associações humanitárias, 

desportivas e outras)
8,80 € ---------

Ligações provisórias  Isento  Isento
 

 

Acresce referir que, após aprovação pelo Órgão Executivo, o tarifário deve ser submetido em ‘Tarifários ao 

utilizador final’ do módulo de regulação económica no Portal da ERSAR, até 15 dias após aprovação, nos 

termos do n.º 3 do art.º 11.º-A do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto. 

A competência para aprovação da atualização das tarifas de resíduos sólidos para vigorar no ano 2018 

cabe à Câmara Municipal, nos termos da alínea e) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, conjugado com a alínea c) do n.º 3, ambos do art.º 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.” 

Sobre o assunto o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, em 11/12/2017, emitiu o seguinte despacho: 

“Concordo, elabore-se minuta para ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal.” 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dando nota que a tarifa de resíduos 

sólidos não sofria alteração desde 2012, e que todos os anos a entidade reguladora alertava para que as 

câmaras municipais atualizassem a mesma, pois havia um prazo para esse procedimento. Disse que havia 

um défice que estava a ser acumulado e se essa tarifa não fosse alterada em 2020, o aumento seria muito 

maior. Referiu que foi elaborado um estudo no sentido de fazer uma aproximação gradual, o que implicava 

€ 0,27 num consumo médio de 10m3 de água, sendo que o cálculo dessa tarifa estava indexado ao 

consumo de água. No entanto, subsistiria o défice de quase € 500.000,00, o que significava que a cobertura 

dos gastos ainda se encontrava a 88%, não estando, ainda, a ser cumprido, na íntegra, o estipulado na lei. 

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva, cumprimentando os presentes. 

Questionou se uma associação que não tivesse muita atividade e com receitas diminutas teria o tarifário fixo 

de 0,80. 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, respondendo que já existia o tarifário 

fixo. Disse que a alteração seria obrigatória e podia ser feita ou de forma faseada, ou em 2020 ter uma 

atualização repentina, o que teria um impacto muito grande. 

 

Interveio o senhor Vereador, José António Silva, perguntando se o tarifário era fixo, e se as associações 

teriam alguma benesse. 



13 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 
CMV.00 047.C 

 

Interveio o senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro, dizendo que existiam sempre duas 

componentes, para um consumo médio mensal de 10m3, o consumidor doméstico pagaria de taxa de RSU, 

em 2017, 1,35 de tarifa fixa e 4,30 de tarifa variável, o que perfazia € 5,65, e que em 2018, com as tarifas 

propostas, pagaria 1,39 de tarifa fixa, ou seja, mais € 0,04, e 4,52, mais € 0,22, de tarifa variável, totalizando 

€ 5,91. Referiu que, no caso das associações, passava de 8 para 8,80, um aumento de € 0,80 que não teria 

impacto na tarifa variável. 

 

Analisado devidamente o assunto, foi deliberado por maioria, proceder à atualização das tarifas de 

resíduos sólidos para vigorar no ano 2018, nos termos da alínea e) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a alínea c) do n.º 3, ambos do art.º 21.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro. 

 

Votaram contra os senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Ramalho, Dr. Alberto Neto e Sr. 

José António Silva. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião quando eram onze horas e quinze minutos. Para 

constar lavrou-se a presente ata que, depois de devidamente lida e aprovada, será por mim assinada, José 

Amadeu Guedes de Paiva, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadãos, do Município de 

Valongo.___________________________--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/IF 


