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3 — Na graduação das coimas atende -se ainda ao tempo durante o 
qual se manteve a situação de infração, se for continuada.

Artigo 76.º
Produto das coimas

O produto das coimas aplicadas reverte integralmente para a Entidade 
Gestora.

Artigo 77.º
Cláusula penal em caso de atraso de pagamento

1 — Caso o pagamento seja efetuado, após 15 dias da data limite 
de pagamento conforme previsto no n.º 7 do artigo 69.º do presente 
Regulamento, o utilizador terá de pagar uma cláusula penal no valor 
fixo de 5 (cinco) Euros, exceto nos casos em que o valor da fatura em 
dívida é inferior a 20 (vinte) Euros, em que o utilizador terá de pagar 
uma cláusula penal no valor fixo de 2 (dois) Euros.

2 — O valor da penalização é aplicado uma única vez por fatura.

CAPÍTULO VII

Reclamações

Artigo 78.º
Direito de reclamar

1 — Aos utilizadores assiste o direito de reclamar, por qualquer meio, 
perante a Entidade Gestora, contra qualquer ato ou omissão desta ou 
dos respetivos serviços ou agentes, que tenham lesado os seus direitos 
ou interesses legítimos legalmente protegidos.

2 — Os serviços de atendimento ao público dispõem de um livro de 
reclamações onde os utilizadores podem apresentar as suas reclamações.

3 — Para além do livro de reclamações a Entidade Gestora dispo-
nibiliza mecanismos alternativos para a apresentação de reclamações 
que não impliquem a deslocação do utilizador às instalações da mesma, 
designadamente através do seu sítio na internet.

4 — A reclamação apresentada no livro de reclamações físico ou no 
livro de reclamações eletrónico, é apreciada pela Entidade Gestora no 
prazo de 15 dias úteis, notificando o utilizador do teor da sua decisão e 
respetiva fundamentação.

5 — A reclamação apresentada junto da entidade gestora, por outro 
meio que não o livro de reclamações (físico ou eletrónico), é apreciada 
pela Entidade Gestora no prazo de 22 dias úteis, notificando o utilizador 
do teor da sua decisão e respetiva fundamentação.

6 — A reclamação não tem efeito suspensivo, exceto na situação 
prevista no n.º 5 do artigo 69.º do presente Regulamento.

Artigo 79.º
Resolução de conflitos

1 — Os litígios de consumo no âmbito dos presentes serviços estão 
sujeitos a arbitragem necessária quando, por opção expressa dos utili-
zadores que sejam pessoas singulares, sejam submetidos à apreciação 
do tribunal arbitral dos centros de arbitragem de conflitos de consumo 
legalmente autorizados.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os utilizadores 
podem submeter a questão objeto de litígio ao Centro de Arbitragem 
de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra, com os seguintes 
telefones de contacto: 239 821 690/239 821 289.

3 — Os utilizadores podem ainda recorrer aos serviços de conciliação 
e mediação das entidades de resolução alternativa de litígios.

CAPÍTULO VIII

Disposições Finais e Transitórias

Artigo 80.º
Integração de lacunas

Em tudo o que não se encontre especialmente previsto neste Regula-
mento é aplicável o disposto na legislação em vigor.

Artigo 81.º
Entrada em vigor

Este Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação no 
Diário da República.

Artigo 82.º
Revogação

Após a entrada em vigor deste Regulamento fica automaticamente 
revogado o Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água 
do Município de Condeixa -a -Nova anteriormente aprovado.

ANEXO I

Termo de Responsabilidade do Autor do Projeto (Projeto 
de execução)

(artigo 35.º do presente Regulamento e artigo 10.º
do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na atual redação)

(Nome e habilitação do autor do projeto) ..., residente em ..., telefone 
n.º …, portador do BI/CC n.º …, emitido em …, pelo Arquivo de Identi-
ficação de …, contribuinte n.º ..., inscrito na (indicar associação pública 
de natureza profissional, quando for o caso) ..., sob o n.º ..., declara, para 
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 
de dezembro, na sua redação atual, que o projeto de ... (identificação de 
qual o tipo de operação urbanística, projeto de arquitetura ou de especia-
lidade em questão), de que é autor, relativo à obra de ... (Identificação da 
natureza da operação urbanística a realizar), localizada em ... [localização 
da obra (rua, número de polícia e freguesia)], cujo ... (indicar se se trata 
de licenciamento ou autorização) foi requerido por ... (indicação do 
nome/designação e morada do requerente), observa:

a) As normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamen-
te ... (descriminar designadamente, as normas técnicas gerais e espe-
cíficas de construção, os instrumentos de gestão territorial, o alvará 
de loteamento ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem como 
justificar fundamentadamente as razões da não observância de normas 
técnicas e regulamentares nos casos previstos no n.º 5 do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto -Lei n.º 177/2001 de 4 de junho);

b) A recolha dos elementos essenciais para a elaboração do projeto 
nomeadamente (ex.: pressão estática disponível na rede pública ao nível 
do arruamento, etc.), junto da Entidade Gestora do sistema público;

c) A manutenção do nível de proteção da saúde humana com o material 
adotado na rede predial.

(Local), ... de ... de ...
(Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal 

mediante a exibição do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão)

ANEXO II

Minuta do Termo de Responsabilidade

(artigo 36.º)
(Nome) ..., (categoria profissional) ..., residente em ..., n.º ..., (an-

dar) ..., (localidade) ..., (código postal), ..., inscrito no (organismo sin-
dical ou ordem)..., e na Câmara Municipal de Condeixa -a -Nova sob o 
n.º ..., declara, sob compromisso de honra, ser o técnico responsável 
pela obra, comprovando estarem os sistemas prediais em conformidade 
com o projecto, normas técnicas gerais específicas de construção, bem 
como as disposições regulamentares aplicáveis e em condições de serem 
ligados à rede pública.

(Local), ... de ... de ...
(assinatura reconhecida)
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 MUNICÍPIO DE ESPINHO

Aviso n.º 2082/2019

Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana

Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, no uso das suas competências previstas nas alíneas b) e t) do 
1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico 
das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, 
de 16 de julho, e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro):

Faz público, que ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 
23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
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a Assembleia Municipal de Espinho, em sua 3.ª reunião da 5.ª sessão ordi-
nária, realizada no dia 8 de janeiro de 2019, deliberou aprovar a proposta 
apresentada pelo Órgão Executivo de delimitação, conforme plantas anexas, 
das seguintes Áreas de Reabilitação Urbana: ARU do Núcleo Central da 
Cidade, ARU da Foz de Silvalde, ARU da Rua 19 — Nascente, ARU da 
Zona Industrial, ARU da Igreja de Anta e da Capela de Ramos, ARU do 
Lugar dos Altos Céus, ARU dos Largos de S. Estevão e S. Vicente, ARU 
da Igreja de Silvalde e das Capelas de N. Sr.ª Boa Nova e do N. Sr. do 
Calvário, ARU do Lugar da N. Sr.ª da Guia e ARU da Rua Padre Sá.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU, os 
elementos que integram esta deliberação podem ser consultados na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Espinho (www.cm -espinho.pt) e no 
gabinete de Atendimento Municipal de Espinho.

14 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim José 
Pinto Moreira. 

  
 311998023 

 MUNICÍPIO DE ESTREMOZ

Anúncio n.º 25/2019
Luís Filipe Pereira Mourinha, Presidente da Câmara Municipal de 

Estremoz, torna público que a Câmara Municipal, na sua reunião or-
dinária realizada em 12 de dezembro de 2018, no uso da competência 
prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, deliberou a abertura do procedimento de classifi-
cação do edifício denominado “Palácio da Família de José Epifânio 
Marques — Sede da Sociedade de Artistas Estremocense”, sito no Largo 
General Graça, números 35, 36, 37, 38 e 39, em Estremoz, na categoria 
de Monumento de Interesse Municipal, nos termos do artigo 57.º do 
Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 265/2012, de 28 de setembro, conforme planta 
em anexo.

Convidam -se, assim, os interessados a apresentarem quaisquer 
reclamações ou sugestões, no prazo de trinta dias úteis. Durante 
este período, poderão os interessados consultar o procedimento de 
classificação no Setor de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, do 

Município de Estremoz, sito no Edifício dos Paços do Concelho, 
Rossio Marquês de Pombal, em Estremoz, durante o horário normal 
de expediente.

Os interessados poderão reclamar ou interpor recurso hierárquico do 
ato que decide a abertura do procedimento de classificação, nos termos 
e condições estabelecidas no Código do Procedimento Administrativo, 
sem prejuízo da possibilidade de impugnação contenciosa.

3 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pereira 
Mourinha. 

  
 311953773 

 Aviso n.º 2083/2019

Lista Unitária de Ordenação Final — Técnico
de Informática Grau 2, Nível 1

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, torna-se público que foi homologada, no passado dia 10 de janeiro 
de 2019, a lista unitária de ordenação final relativa ao procedimento 
concursal interno de acesso limitado para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Técnico de Informática de Grau 2, Nível 1 
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado.

A lista de ordenação final encontra -se publicada no site do Município 
de Estremoz, em www.cm -estremoz.pt e afixada em local visível e 
público do Edifício dos Paços do Concelho.

14 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pe-
reira Mourinha.

311978965 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 2084/2019

Cessação de procedimento concursal

Para os devidos efeitos torna -se público, que nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o pro-
cedimento concursal comum para a contratação por tempo indeterminado 
de um Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico, aberto 
pelo aviso n.º 9760/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 139, de 20/07/2018 cessou, em virtude da inexistência de candidatos 
necessários à prossecução do procedimento.

16 de janeiro de 2019. — O Vereador do Pelouro de Administração 
e Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.
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