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ATA n. 5/2019  
 

Aos vinte seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove na Sala de Sessões dos Paços do 

Município, realizou-se uma reunião extraordinária a que estiveram presentes o Senhor Presidente, 

Humberto José Baptista Oliveira, o Senhor Vice-Presidente, João Filipe Martins Azadinho Cordeiro, e 

os(as) Senhores(as) Vereadores(as), Sandra Margarida Ralha da Silva, Ricardo João Estevens 

Ferreira Simões, António Simões da Cunha Santos, Luís Pedro Barbosa Antunes e Magda Alexandra 

Maia Rodrigues.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Secretariou a reunião a Assistente Técnica Rosa Maria Martins Henriques. ------------------------------------  

 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião quando eram nove horas e trinta e cinco minutos. -----  

 

Da presente reunião constam os seguintes pontos: -------------------------------------------------------------------  

1 - Construção e Remodelação Rede Saneamento - Projetos de Execução. -----------------------------------  

1 1- Construção e Remodelação Rede Saneamento – Projetos de Execução da Freguesia de 

Penacova / Estação Elevatória de Águas Residuais da Carvoeira e Emissário de ligação à ETAR de 

Penacova. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 - Construção e Remodelação Rede Saneamento – Projetos de Execução da Freguesia de 

Figueira de Lorvão / Rede de Drenagem de Águas Residuais das povoações de Agrelo, Granja, 

Golpilhal, Figueira de Lorvão, Gavinhos, Póvoa e Sernelha. --------------------------------------------------------  

1.3 - Construção e Remodelação Rede Saneamento – Projetos de Execução da União de Freguesias 

de Friúmes e Paradela / Rede de Drenagem de Águas Residuais da povoação de Miro e Emissário 

de ligação à ETAR da Raiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4 - Construção e Remodelação Rede Saneamento – Projetos de Execução da União das 

Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego / Remodelação e Ampliação da ETAR 

da Raiva (Raiva, Miro, Oliveira do Mondego, Lavradio e Coiço). ---------------------------------------------------  

 

1 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO REDE SANEAMENTO - PROJETOS DE EXECUÇÃO. 

 

Senhor Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Justificou que está a decorrer o processo de candidaturas de projetos para a área de fecho de redes 

de água e saneamento, cujo prazo termina dentro de dois dias, ou seja, no próximo dia 28 do 

corrente mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesse âmbito pretendemos candidatar os seguintes projetos: -----------------------------------------------------  

- Abastecimento de Água a Sazes e Midões; ---------------------------------------------------------------------------  

- Execução da Rede de Saneamento do Parque Empresarial da Alagoa e ligação à Espinheira; ---------  

- Rede de saneamento do Silveirinho; ------------------------------------------------------------------------------------  

- Rede de saneamento da Carvoeira, que inclui remodelação da rede de água. ------------------------------  

Estes quatro projetos estão aprovados, os dois primeiros até já foram objeto de concurso público, que 

ficou deserto na altura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para além destes, há mais quatro que temos condições de incluir, dois deles em que já estamos a 

trabalhar há algum tempo, sendo: ------------------------------------------------------------------------------------------  

- A elevatória da Carvoeira; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A rede de drenagem de águas residuais da Freguesia de Figueira de Lorvão. -------------------------------  

Existem ainda outros dois, em que efetivamente o trabalho começou a ser desenvolvido mais tarde, 

presumindo que possam estar mais atrasado. Seria importante termos condições para os aprovar 

hoje, caso contrário terá de aguardar nova oportunidade, que constam dos pontos 1.3) e 1.4): -----------  

- Projetos de Execução da União de Freguesias de Friúmes e Paradela / Rede de Drenagem de 

Águas Residuais da povoação de Miro e Emissário de ligação à ETAR da Raiva. ----------------------------  

– Projetos de Execução da União das Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego / 

Remodelação e Ampliação da ETAR da Raiva (Raiva, Miro, Oliveira do Mondego, Lavradio e Coiço). -  

 

A CTGA, empresa que está a elaborar os projetos, informou que faria chegar os projetos, ontem, pelo 

que entretanto os serviços vão fazer chegar essa documentação. ------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador António Simões da Cunha Santos --------------------------------------------------------------  

Salientou, relativamente à matéria que consta desta reunião extraordinária, que o saneamento básico 

é um assunto extremamente sério e importante para a população, que vem sendo falado ao longo 

dos anos. Penacova está demasiado atrasada naquilo que diz respeito à rede de saneamento e 

nalguns casos mesmo na rede de águas, como é o caso de Miro e toda a Freguesia de Friúmes, pelo 

que todas as propostas que vão no sentido de resolver estas situações merecem a nossa aprovação.  



 

 

 

 
mod G10-CM  

páginas 3 | 5 
Ata nº 5 da reunião de 26-02-2019  

Contudo, não posso deixar de realçar, sendo um assunto tão importante, que seja necessário marcar 

uma reunião extraordinária para o efeito, que “caia um pouco do céu”, para quase no último dia se 

fazerem as candidaturas, deste montante, sujeitando-se o Município a não as ver aprovadas, ou não 

as concluir dentro do prazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considero pois que este assunto deveria ter sido mais acautelado. ----------------------------------------------  

 

O Senhor Vereador António Simões da Cunha Santos ausentou-se pelas 10H00, por motivos de 

ordem profissional, embora tenha manifestado o seu sentido de voto favorável relativamente aos 

pontos em discussão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1 1- CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO REDE SANEAMENTO – PROJETOS DE EXECUÇÃO DA 

FREGUESIA DE PENACOVA / ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DA CARVOEIRA 

E EMISSÁRIO DE LIGAÇÃO À ETAR DE PENACOVA. ------------------------------------------------------------  

 

Este ponto não foi votado dado que este projeto foi aprovado em reunião de 7 de dezembro de 2017, 

no âmbito do projeto de Construção e Remodelação Rede Saneamento da Freguesia de Penacova – 

Carvoeira / Construção e Remodelação da Rede de Água da Freguesia de Penacova – Carvoeira. ----  

 

1.2 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO REDE SANEAMENTO – PROJETOS DE EXECUÇÃO DA 

FREGUESIA DE FIGUEIRA DE LORVÃO / REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DAS 

POVOAÇÕES DE AGRELO, GRANJA, GOLPILHAL, FIGUEIRA DE LORVÃO, GAVINHOS, 

PÓVOA E SERNELHA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Face à proposta apresentada, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto - Construção 

e Remodelação Rede Saneamento – Projetos de Execução da Freguesia de Figueira de Lorvão / 

Rede de Drenagem de Águas Residuais das povoações de Agrelo, Granja, Golpilhal, Figueira de 

Lorvão, Gavinhos, Póvoa e Sernelha. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.3 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO REDE SANEAMENTO – PROJETOS DE EXECUÇÃO DA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE FRIÚMES E PARADELA / REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DA POVOAÇÃO DE MIRO E EMISSÁRIO DE LIGAÇÃO À ETAR DA RAIVA. -------------  
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Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  

Relativamente a este projeto, gostaria de saber a razão de não ter sido equacionado trazer os 

efluentes para ETAR de Penacova, com ligação à povoação de Vila Nova. Parece-me que mesmo 

que houvesse necessidade de algum apoio em termos de bombagem, seria muito mais simples, 

funcionando por gravidade, na maior parte do troço. ------------------------------------------------------------------  

Neste caso terá de subir a montante, cerca de dois quilómetros e meio, o que tecnicamente é 

possível, mas com um encargo energético para todo o sempre. ---------------------------------------------------  

Nessa medida gostaria de saber o que esteve na origem desta decisão. ---------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara referiu que vai solicitar um esclarecimento técnico sobre esta 

questão. Adiantou que a ETAR de Penacova está a ficar com alguma pressão, também com a ligação 

que vai receber de Telhado e Zona Industrial da Alagoa, e por isso tentou-se encontrar uma 

alternativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo ainda ao facto de a ETAR da Raiva carecer de uma remodelação, nomeadamente por 

exigência da APA para o seu licenciamento, aproveitamos esta oportunidade para executar essas 

obras e ao mesmo tempo poder receber os efluentes dessas localidades. -------------------------------------  

 

Face à proposta apresentada, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto - Construção 

e Remodelação Rede Saneamento – Projetos de Execução da União de Freguesias de Friúmes e 

Paradela / Rede de Drenagem de Águas Residuais da povoação de Miro e Emissário de ligação à 

ETAR da Raiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.4 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO REDE SANEAMENTO – PROJETOS DE EXECUÇÃO DA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE OLIVEIRA DO MONDEGO E TRAVANCA DO MONDEGO / 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DA RAIVA (RAIVA, MIRO, OLIVEIRA DO MONDEGO, 

LAVRADIO E COIÇO). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Face à proposta apresentada, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto - Construção 

e Remodelação Rede Saneamento – Projetos de Execução da União das Freguesias de Oliveira do 

Mondego e Travanca do Mondego / Remodelação e Ampliação da ETAR da Raiva (Raiva, Miro, 

Oliveira do Mondego, Lavradio e Coiço). ---------------------------------------------------------------------------------  
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As deliberações da presente ata foram aprovadas em minuta ao abrigo do preceituado no n.º 3 do 

artigo 57 da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista à sua executoriedade imediata. ----------------  

 

ENCERRAMENTO 

 

Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

onze horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal e pela Secretária da reunião. -------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

 
(Humberto José Baptista Oliveira) 

 
 
 
 

A Secretária 
 

 
 

(Rosa Maria Martins Henriques) 


