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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

 
REALIZADA EM 

 
06 DE JUNHO DE 2017 

 
 

 
 
 

------Aos seis dias do mês de Junho do ano de 2017, nesta vila de Arganil, no Salão 
Nobre dos Paços do Município, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Arganil, sob a presidência do Senhor Presidente, Ricardo João Barata Pereira Alves, 
e com a presença do Senhor Vice-Presidente, Luis Paulo Carreira Fonseca da Costa e 
dos Senhores Vereadores Paula Inês Moreira Dinis, António Luis Júlio da Fonseca Sêco 
e Eduardo Miguel Duarte Ventura e comigo, Odete Maria Paiva Fernandes, Assistente 
Técnica.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião, quando eram dez horas e 
trinta minutos.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente justificou as faltas da Senhora Vereadora Graça Lopes e do 
Senhor Vereador João Pedro Pimentel, que não puderam estar presentes por motivos 
profissionais.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

PERIODO ANTES DA 
ORDEM DO DIA 

 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para transmitir duas informações: “a 
primeira é que tive, na semana passada, ocasião de reunir com um assessor do 
Senhor Ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, no sentido de obter 
informação relativamente ao processo da E.N. 342 e recebi garantias de que, até ao 
final do mês de Junho, será lançado o concurso para a empreitada da obra, no troço 
entre Arganil e Côja. A nossa expectativa era que pudesse ser feito aquilo que estava 
previsto no Plano de Proximidade, ligação Arganil – Côja – Vila Cova de Alva – Avô – 
E.N. 230, mas por limitações financeiras, nesta fase, é apenas possível fazer este 
troço entre Arganil e Côja, que é também aquele que necessita de uma intervenção 
mais urgente, pese embora o restante troço da estrada esteja também a ficar em 
condições muito débeis. Aguardamos agora com particular expectativa que até ao fim 
do mês este concurso público possa ser lançado.------------------------------------------ 

ACTA Nº 12 
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------Tive também ocasião de reunir, ontem, com o Senhor Director do Conservatório 
de Música de Coimbra e também com um representante do Agrupamento de Escolas 
de Arganil e com o Senhor Presidente da Associação Filarmónica Arganilense, no 
sentido de poder agilizar os procedimentos necessários para que seja possível a 
abertura do Pólo do Conservatório de Música de Coimbra em Arganil, no próximo ano 
lectivo. Neste momento as coisas estão bem encaminhadas, há ali uma articulação a 
fazer entre o Agrupamento de Escolas e o Conservatório, relativamente aos alunos; o 
Ministério da Educação, contrariamente àquilo que nos parecia ser a solução mais 
adequada, entende que não deve ser a Escola Secundária a sede deste Pólo, e 
apresentámos como alternativa a antiga residência feminina e, pelo menos nesta 
primeira fase, será essa a sede do Pólo do Conservatório de Música de Coimbra, que 
esperamos possa abrir portas no início do próximo ano lectivo; pelo menos está tudo 
a ser desenvolvido nesse sentido.”---------------------------------------------------------  
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura referindo que “ficamos 
satisfeitos com estas notícias que o Senhor Presidente partilhou connosco.-------------  
------Relativamente à E.N. 342, entre Arganil e Côja, compartilho da preocupação do 
Senhor Presidente; não sendo a intervenção que todos nós desejaríamos, é a possível 
e a mais relevante, que permitirá unir estes dois principais pólos urbanos do nosso 
concelho. No sábado passado tive ocasião de, numa situação informal, ter estado 
pessoalmente com o Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas e tendo 
abordado este assunto confirmou essa intenção, garantindo o empenho do Governo 
na concretização desta obra. Fazemos votos para que até ao final do mês tenhamos a 
confirmação das notícias que o Senhor Presidente aqui trouxe, não podendo deixar de 
vincar que é, uma vez mais, um Governo do PS a deixar uma marca na melhoria das 
acessibilidades no nosso Concelho.--------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao Pólo do Conservatório de Música de Coimbra, em Arganil, 
quero deixar uma palavra de apreço a esta parceria entre o Conservatório de Música, 
o Município de Arganil, o Agrupamento de Escolas e também a Associação Filarmónica 
de Arganil, pelo empenho na concretização da abertura do Pólo no concelho de 
Arganil. Deixo a sugestão, e visto que as coisas estão bem encaminhadas para que no 
próximo ano lectivo tenhamos esta valência no nosso concelho, que a própria Câmara 
pudesse promover uma reunião com todas as bandas filarmónicas do nosso concelho, 
no sentido de estimular a participação dos seus jovens executantes e outros que 
nutrem o gosto pela música, para se inscreverem neste Pólo, pois só assim pudemos 
garantir a sua continuidade e a sua eficaz presença no concelho de Arganil. Deixava 
esta nota, com o agrado também de ser refuncionalizado um edifício que neste 
momento tem uma actividade profícua e até nesta própria área, como é o caso da 
Escola de Música da Associação Filarmónica de Arganil.-----------------------------------  
------Aproveito para questionar para quando está prevista a inauguração e abertura 
da Casa das Colectividades, porque vai permitir também a desocupação deste 
edifício.”-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente esclareceu que “relativamente à reunião com as bandas, 
ela está prevista, no sentido de puderem ser parceiros activos na criação do Pólo e na 
captação de alunos para o Pólo. Relativamente à Casa das Colectividades, está 
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previsto que a obra possa ser concluída até ao final do mês, meados de Julho e depois 
temos que fazer o equipamento e a instalação para ver se no dealbar do ano lectivo o 
Pólo possa estar instalado sem qualquer constrangimento e as Associações possam 
estar instaladas na Casa das Colectividades.”---------------------------------------------- 
 
 

 

 
ORDEM DO DIA  

 
 
------O Senhor Presidente apresentou, de imediato, a seguinte Ordem de Trabalhos:-- 
 
------ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------ 
------Capítulo Primeiro – Acta para aprovação;--------------------------------------- 
------Capítulo Segundo – Instrumentos de Gestão Financeira;--------------------- 
------Capítulo Terceiro – Diversos;------------------------------------------------------ 
------Capítulo Quarto – Expediente;--------------------------------------------------- 
------Capítulo Quinto – Requerimentos Diversos.------------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Aprovação de Acta   

 
------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 10 e da Acta nº 11, 
correspondentes, respectivamente, às reuniões ordinárias realizadas nos dias 2 e 16 
de Maio de 2017.--------------------------------------------------------------------------- 

------Lidas que foram em voz alta, analisado o seu conteúdo e produzidos os 
esclarecimentos necessários, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a Acta nº 10 e a Acta nº 11, correspondentes, respectivamente, às reuniões 
ordinárias realizadas nos dias 2 e 16 de Maio de 2017.-------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Segundo 

Instrumentos de Gestão Financeira   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas 
consolidadas do Município de Arganil do ano de 2016. ----------------------------- 
 
------Analisados que foram os documentos em apreço deliberou-se, por unanimidade, 
o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------ 
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------a) Aprovar os documentos de prestação de contas consolidadas, elaborados no 
âmbito do POCAL, e de acordo com a portaria nº 474/2010, de 1 de Julho, a qual 
aprovou a orientação nº 1/2010, designada de orientação genérica relativa à 
consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo, e de acordo com a   
resolução nº 44/2015, do Tribunal de Contas, e em cumprimento do disposto na 
alínea i) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro e, submetê-los à 
apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da al. l) do nº 2 do art. 
25º, do citado diploma.---------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Terce i ro  

Diversos   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de isenção de pagamento do 
fornecimento de refeições escolares a dois alunos, filhos de profissionais 
itinerantes (artes circenses).------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DDES/125, datada de 06/04/2017, da Técnica 
Superior Célia Ventura, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------No passado dia 15 de março do presente foram atendidos pelo Gabinete de 
Educação dois Pais/Encarregados de Educação de dois alunos (Hugo Micael Cardinali 
Martins Santos e Andrew Ricardo Lopes Noronha) que, nesse mesmo dia foram 
integrados na no 4º ano Escola do 1º CEB de S. Martinho da Cortiça, em virtude de 
serem alunos filhos de profissionais itinerantes – no caso a exercerem artes circenses 
– e estarem em atuação na área da Freguesia de S. Martinho da Cortiça, tendo por 
objetivo os mesmos usufruírem de almoços escolares e a título de isenção de 
pagamento dos mesmos, uma vez que ambos os alunos usufruíam do Abono de 
Família para Crianças e Jovens pelo escalão 1 (A).----------------------------------------- 
------Perante esta situação, uma vez que nunca se tinha verificado nada semelhante e 
os próprios Encarregados de Educação em causa só apresentaram as respetivas 
Declarações do Escalão 1 do Abono de Família dos alunos, alegando que tinham direito 
à isenção de pagamento; face ao Regulamento de Ação Social Escolar em vigor 
(Regulamento nº 643/2015) que não prevê estes casos, articulei o mesmo assunto 
com a Ex.ma Sra. Vereadora do Pelouro da Educação, Prof.ª Graça Lopes. Desta 
articulação resultou a autorização para que os alunos tivessem acesso aos almoços 
escolares, a título gratuito, uma vez que o próprio Ministério da Educação autoriza a 
frequência escolar de alunos nas condições acima assinaladas. No entanto, ficou 
acordado que a situação em causa seria remetida para Reunião de Câmara, quando no 
final do mês março fossem apurados os totais de refeições consumidas pelos alunos 
em referência.--------------------------------------------------------------------------------- 
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------Findo o mês de março e remetido ao gabinete de Educação o quadro mensal de 
controlo de refeições para respetiva faturação, foi apurado que os dois alunos em 
causa consumiram refeições nos dias 15, 16, 17, 20, 21 e 22 (6 dias), perfazendo um 
total de 12 almoços escolares.--------------------------------------------------------------- 
------Acresce informar que um dos Encarregados de Educação apresentou uma 
Declaração, que se anexa, emitida pelo Agrupamento de Escolas da Chamusca, onde 
se pode extrair que “nos termos da Circular da Direção-Geral de Inovação e de 
Desenvolvimento Curricular (DGIDC), com o nº 15/2005, de 2005-11-18, subordinada 
a ‘alunos filhos de profissionais itinerantes’, atestando a respetiva frequência numa 
Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico daquele Agrupamento.-------------------------------- 
------Proposta:--------------------------------------------------------------------------------  
------Tendo por base o ponto 1 e único, artigo 16.º do Regulamento de Ação Social 
Escolar, de 23 de setembro de 2015 (Regulamento nº 643/2015), propõe-se a total 
isenção de pagamento das refeições escolares consumidas pelos alunos em causa, 
uma vez que as dúvidas e os casos omissos decorrentes do mesmo possam ser 
submetidos à decisão da Câmara Municipal.------------------------------------------------ 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 11.05.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a informação 
supra, nos seus termos.--------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Apreciação e votação da proposta de Alteração ao Regulamento 
da Sala de Exposições Temporárias Guilherme Filipe.-------------------------------- 

------Presente um exemplar do Regulamento em apreço, que se dá por reproduzido, e 
se anexa cópia à acta.----------------------------------------------------------------------- 

------Presente ainda a informação INF/DDES/169, datada de 16/05/2017, da Técnica 
Superior Ana Maria Alves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Sr. Presidente------------------------------------------------------------------- 
------Conforme determinação da Srª Vereadora do Pelouro, Drª Paula Dinis, sou a 
remeter a redação final da "Proposta de Alteração ao Regulamento da Sala de 
Exposições Temporárias Guilherme Filipe", para submissão a reunião de Câmara.------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 17.05.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------Teve a palavra a Senhora Vereadora Paula Dinis referindo que “uma vez que o 
Regulamento da Sala de Exposições Guilherme Filipe já tinha sido aprovado em 
Setembro de 2012, esta proposta de alteração vem no seguimento da alteração do 
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espaço físico, por diferentes motivos; uma vez que pretendemos instalar no espaço o 
núcleo museológico de etnografia, então mudámos para o átrio da Câmara Municipal 
esta sala de exposições. Nesse sentido é que foi proposta esta alteração de 
denominação, principalmente, mas também tem algumas pequenas variações 
relativamente ao seu funcionamento, horário; é mais um cumprimento de normas.”--- 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente esclarecendo que “entendemos que o 
átrio da Câmara Municipal tem melhores condições para fazer exposições; temos 
vindo ao longo do tempo a dotar o átrio dessas condições, faltava uma questão 
importante, que tem a ver com a videovigilância, que entretanto está instalada. Na 
prática há uma mudança de espaço físico para a realização das exposições, mas 
naturalmente que a figura de Guilherme Filipe, tão importante em termos regionais e 
particularmente no concelho, ficará associada sempre como átrio de exposições 
Guilherme Filipe.”---------------------------------------------------------------------------- 
 
------Pediu novamente a palavra a Senhora Vereadora Paula Dinis dizendo que “no 
próximo dia 15 de Julho iremos fazer aqui uma exposição de homenagem ao pintor 
Guilherme Filipe e, nessa altura, faremos o descerramento da placa do átrio da 
Câmara Municipal como sala expositiva.”--------------------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vice-Presidente dizendo que “considero que esta 
alteração é muito feliz, na medida em que coloca a cultura mais próxima das pessoas; 
em algumas circunstâncias tive oportunidade de passar na sala de exposições 
Guilherme Filipe, no edifício da biblioteca, e fiquei com a percepção que iam algumas 
pessoas no dia das inaugurações e depois ficava o espaço deserto. Esta situação 
altera radicalmente essa circunstância, na medida em que as pessoas terão acesso à 
cultura, mesmo que não tivessem à partida esse destino, ou essa manifestação de 
intenção. Doravante, sempre que circulem nos átrios do edifício dos Paços do 
Concelho, terão estas exposições ao acesso e isso é um acontecimento feliz.”---------- 
 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Alteração ao 
Regulamento da Sala de Exposições Temporárias Guilherme Filipe.---------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Apreciação e votação do Regulamento do “Concurso 
Gastronómico Feira das Freguesias 2017” – Feira das Freguesias – XII Mostra 
Gastronómica.--------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente um exemplar do Regulamento em apreço, que se dá por reproduzido, 
para todos os efeitos legais, e do qual se anexa cópia à acta.---------------------------- 

------Presente ainda a informação INF/DDES/172, datada de 18/05/2017, da Técnica 
Superior Raquel Tavares, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------No âmbito da Feira das Freguesias – XII Mostra Gastronómica, a ter lugar na Vila 
de Arganil nos próximos dias 09, 10 e 11 de Junho de 2017, e dado ao sucesso do 
mesmo, a Câmara Municipal de Arganil volta a promover a realização de um Concurso 
Gastronómico, intitulado “Concurso Gastronómico Feira das Freguesias 2017”. Neste 
sentido, vimos pelo presente remeter para aprovação em Reunião de Câmara o 
Regulamento do “Concurso Gastronómico Feira das Freguesias 2017".------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 18.05.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura questionando se “está tudo 
preparado para a Feira das Freguesias. Sabemos que vamos ter um fim-de-semana 
em que o S. Pedro, tal como no ano passado, parece que vai associar-se à Feira das 
Freguesias e ajudar a que seja uma grande festa, mas ficamos preocupados ao ver o 
espaço tradicional para a Feira das Freguesias ainda muito atrasado; o Senhor 
Presidente tinha dito que toda esta intervenção ficaria concluída até 31 de Maio.------- 
------Gostava de deixar uma nota: não sei se seria possível, se foi pensado, o 
aproveitamento da rua entre o edifício da Câmara e os CTT, visto que ficou mais 
larga, para colocar também alguns stands, libertando assim a Av. José Augusto de 
Carvalho, ou seja, concentrar a Feira mais no centro da vila e evitar o encerramento 
desta importante artéria. Não sei se não seria de equacionar essa possibilidade, uma 
vez que o centro da vila está com as limitações de trânsito que se conhecem.”--------- 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que “relativamente à 
requalificação do espaço público, as obras prosseguem; estão criadas as condições 
para a realização da Feira das Freguesias nos locais habituais. A questão da utilização 
da Rua Duarte Pacheco é uma questão que pode ser equacionada no futuro, como 
alternativa a não ter que fechar a Av. José Augusto de Carvalho, mas este ano 
achámos que, face também a alguma incerteza relativamente à conclusão dos 
trabalhos, ainda não seria adequado colocar isso em cima da mesa, mas acho que nas 
edições futuras poderá ser uma questão a ponderar. A Feira das Freguesias decorrerá 
no mesmo espaço à semelhança dos anos anteriores.-------------------------------------  
------Aproveito para deixar o convite aos Senhores Vereadores para a sessão de 
abertura, que é na próxima sexta-feira, pelas 19.00 horas.”------------------------------ 
 
------Analisado que foi o processo deliberou-se, por unanimidade, aprovar o 
Regulamento do “Concurso Gastronómico Feira das Freguesias 2017” – Feira das 
Freguesias – XII Mostra Gastronómica.----------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de Setembro.-------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Apreciação e votação da proposta para atribuição de Bolsas de 
Participação aos alunos do concelho de Arganil, que irão participar nas 
actividades da “Universidade de Verão” e “Escola de Verão Júnior”, 
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coordenadas, respectivamente, pela Universidade e Escola Superior de Educação de 
Coimbra – Julho de 2017.-------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DDES/175, datada de 19/05/2017, da Técnica 
Superior Célia Ventura, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 
------Programa “Universidade de Verão” da Universidade de Coimbra  –  de 16 a 21 de 
Julho de 2017 
------A Câmara Municipal de Arganil vem renovando a sua adesão a esta Iniciativa 
desde o ano 2010, fundamentada pela participação de alunos do ensino secundário, do 
nosso concelho, por se ter revelado uma Iniciativa com grande interesse e com forte 
dinamismo pedagógico para os nossos jovens. A adesão a esta iniciativa promoveu a 
elaboração do Regulamento de Atribuição de Bolsas a este nível, aprovado em 2010, 
onde no seu artigo 1.º (Objeto) se estabeleceu que a oportunidade de participar neste 
Programa envolve os alunos que frequentam o 11º ano de escolaridade que, no ano 
2017, serão um total de nove (9), selecionados pela obtenção dos melhores resultados 
escolares, constituindo uma atribuição de Bolsa por Mérito, em estreita articulação com 
o Agrupamento de Escolas de Arganil.------------------------------------------------------- 
------O custo total que envolve esta iniciativa propõe-se que seja suportado pela 
Câmara Municipal de Arganil – concretização de Atividades, Alimentação e Alojamento, 
traduzindo-se no quadro que se segue:----------------------------------------------------- 
 

“Universidade de Verão” – Universidade de Coimbra 

Nº de Alunos Participantes Custo Unitário/Bolsa Custo Total 

                                  9 180,00€                    1.620,00€ 
 
------Considerando que este tipo de atividades que vão desde a Física, Química, 
Direito, Economia, Medicina e Engenharia de Informática, etc, até às Atividades 
Desportivas e Lúdicas, promove o investimento académico dos nossos alunos, 
proponho que seja levado a efeito esta iniciativa.------------------------------------------ 
 
------Programa “Escola de Verão Júnior”  da Escola Superior de Educação de Coimbra – 
Calendário de Acordo com as Atividades a selecionar –  de 19 a 23 de Junho e de 3 a 7 
de Julho de 2017   
------Associamo-nos, de novo, a esta iniciativa por se considerar ter o mesmo efeito 
multiplicador em termos pedagógicos para os nossos alunos. Este Programa é 
operacionalizado pela Escola Superior de Educação de Coimbra ao envolver não só um 
maior número de alunos (25), como também abrange outros níveis de escolaridade – 
alunos dos 2º e 3º Ciclos do ensino básico e ensino secundário, sendo, também 
enriquecido por ser constituído por Alunos de diferentes faixas etárias (dos 10 aos 
17/18 anos).---------------------------------------------------------------------------------- 
------Aos alunos do nosso concelho com comprovado Mérito Escolar, em articulação 
com o Agrupamento de Escolas de Arganil, participantes deste Programa, também será 
proporcionado uma série de Atividades Pedagógicas/Científicas em diversas áreas do 
SABER e Atividades Culturais e Desportivas, com o intuito de promover uma maior 
interligação à cidade de Coimbra, mas sobretudo proporcionar uma experiência em 
contexto de Ensino Superior.-----------------------------------------------------------------  
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------O Município de Arganil ao aderir a este Programa assegura, também, o custo 
total das Bolsas de Participação aos vinte e cinco alunos, no valor unitário de 110,00€ 
(Atividades, Alimentação e Alojamento).---------------------------------------------------- 
------O custo total do Programa em referência consta do seguinte quadro:-------------- 
 
 

“Escola de Verão Júnior” – Escola Superior de Educação de Coimbra 
Nº de Alunos Participantes Custo Unitário/Bolsa Custo Total 

                         25 110,00€                    2.750,00€ 
 
------O custo total das duas iniciativas soma a quantia de 4.370,00€, podendo este ser 
menor face à angariação de Mecenas por parte da Escola Superior de Educação de 
Coimbra na implementação do seu Programa “Escola de Verão Júnior 2017”.------------ 
------De referir, ainda, que também que a Autarquia deve assegurar o transporte de 
ida e regresso dos alunos participantes nos dois Programas.------------------------------ 
------Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal de Arganil suporte o pagamento 
integral das Bolsas de Participação em referência e assegure o transporte dos alunos 
participantes em termos de ida e regresso.-------------------------------------------------  
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 22.05.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------Analisado que foi o processo deliberou-se, por unanimidade, aprovar a atribuição 
de Bolsas de Participação aos Alunos do Concelho de Arganil que irão participar nas 
Actividades da “Universidade de Verão” e da “Escola de Verão Júnior”, nos termos da 
informação supra.---------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de Setembro.-------------------------------- 
 
 
------QUINTO: Adenda ao Protocolo de Delegação de Competências da Câmara 
Municipal na Junta de Freguesia de Benfeita, no âmbito da gestão de sistemas de 
abastecimento de águas – Valor a transferir para a Junta de Freguesia de 
Benfeita, relativo ao 4º Trimestre de 2016.-------------------------------------------  

------Presente um exemplar da Adenda ao Protocolo em apreço, que se dá por 
reproduzida, para todos os efeitos legais, e da qual se anexa cópia à acta.-------------- 

------Presente ainda a informação INF/DAGF SF/102, datada de 23/05/2017, da 
Técnica Superior Joana Duarte, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Sr. Vice-Presidente-------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto supra identificado, e de acordo com a adenda ao 
contrato de delegação de competências com a Freguesia da Benfeita, relacionada com 
a entrega da gestão de sistemas de abastecimento de águas, cumpre-me informar 
V.Exa. o seguinte:---------------------------------------------------------------------------- 
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● As receitas arrecadadas pelo Município de Arganil com os subsistemas de 
abastecimento de água da Dreia, Benfeita e Monte Frio no 4º trimestre de 2016 
ascenderam a 2.900,02€.-------------------------------------------------------------------- 
● E as despesas suportadas pelo Município de Arganil com os subsistemas de 
abastecimento de água da Dreia, Benfeita e Monte Frio no 4º trimestre de 2016 foram 
de 805,77€.----------------------------------------------------------------------------------- 
------Assim, propõe-se que o valor a transferir para a Freguesia da Benfeita seja de 
2.094,25€.------------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 26.05.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a informação 
supra, nos seus termos. À Secção Financeira.---------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de Setembro.-------------------------------- 
 
 
------SEXTO: Adenda ao Protocolo de Delegação de Competências da Câmara 
Municipal na União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, no âmbito da gestão 
de sistemas de abastecimento de águas – Valor a transferir para a União das 
Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, relativo ao 4º Trimestre de 2016.---- 

------Presente um exemplar da Adenda ao Protocolo em apreço, que se dá por 
reproduzida, para todos os efeitos legais, e da qual se anexa cópia à acta.-------------- 

------Presente ainda a informação INF/DAGF SF/104, datada de 29/05/2017, da 
Técnica Superior Joana Duarte, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Sr. Vice-Presidente-------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto supra identificado, e de acordo com a adenda ao 
contrato de delegação de competências com a União de Freguesias de Cerdeira e 
Moura da Serra, relacionada com a entrega da gestão de sistemas de abastecimento 
de águas, cumpre-me informar a V. Exa. o seguinte:-------------------------------------- 
● As receitas arrecadadas pelo Município de Arganil com os subsistemas de 
abastecimento de água de Portela da Cerdeira, Moura da Serra, Mourísia, Relva Velha, 
Casarias e Valado no 4º trimestre de 2016 ascenderam a 3.680,17€.-------------------- 
● E as despesas suportadas pelo Município de Arganil com esses mesmos subsistemas 
no 4º trimestre de 2016 ascenderam a 1.076,83€.----------------------------------------- 
------Assim, propõe-se que o valor a transferir para a União de Freguesias de Cerdeira 
e Moura da Serra seja de 2.603,34€.-------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 05.06.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a informação 
supra, nos seus termos. À Secção Financeira.---------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de Setembro.-------------------------------- 
 
 
------SÉTIMO: Apreciação e votação da proposta de Rectificação da Revisão 
Orçamental nº 1/2017, aprovada em reunião de Câmara de 16 de Maio de 2017.--- 

------Presente a informação INF/DAGF/182, datada de 30/05/2017, da Técnica 
Superior Sara Rodrigues, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ex. Mo Sr. Presidente------------------------------------------------------------------- 
------Através da minha informação com referência INF/DAGF/144/2017 (relacionada) 
coloquei à consideração superior a Revisão n.º 1 ao Orçamento e GOP's de 2017.------  
------No entanto, considerando que no âmbito da execução da operação n.º  POSEUR-
03-2012-FC-000126  –  Elaboração do cadastro das infraestruturas existentes nos 
sistemas em baixa de abastecimento de água e saneamento de águas residuais no 
Concelho de Arganil e em cumprimento do disposto pela alínea a) do n.º  1 do art.º  
98.º  do Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos, na sua atual redação, o POSEUR exigiu que assumíssemos o compromisso 
de inclusão nos orçamentos anuais das verbas necessárias para assegurar a 
atualização/manutenção do referido Cadastro nos 5 anos seguintes à conclusão da 
operação, que se prevê que ocorra em 31/12/2017, e uma vez que se constata que os 
valores em causa não estão previstos nas Grandes Opções do Plano para os anos 
seguintes a 2017, proponho a retificação da Revisão n.º  1/2017, já aprovada em 
Reunião de Câmara de 16 de maio, anexando para o efeito os mapas devidamente 
alterados.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 31.05.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------Analisado que foi o processo deliberou-se, por unanimidade, aprovar a 
rectificação da Revisão Orçamental nº 1/2017, nos termos da informação supra.------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de Setembro.-------------------------------- 
 

------O Senhor Presidente propôs que os pontos Oitavo ao Décimo Sétimo, 
inclusive, fossem votados em conjunto.---------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal concordou com a proposta apresentada pelo Senhor 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------ 
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------Presente a informação INF/DAGF/184, datada de 01/06/2017, da Técnica 
Superior Paula Duarte, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Senhor Presidente,-------------------------------------------------------------- 
------Em coerência com o solicitado por V.ª Ex.ª e face ao disposto no anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que veio aprovar o novo regime jurídico da transferência 
de competências do Estado para as autarquias locais, a competência para deliberar 
sobre a forma de apoio às freguesias, que na anterior lei, no seu art.º 64.º, n.º 6, 
alínea b) era competência da Câmara Municipal não se encontra atualmente elencada 
nas atuais competências atribuídas à Câmara Municipal - art.º 33.º da nova Lei, 
cabendo atualmente tal competência à Assembleia Municipal, conforme disposto na 
alínea j) do n.º1 do art.º 25.º do referido anexo (Deliberar sobre as formas de apoio 
às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios 
das populações).------------------------------------------------------------------------------  
------Neste sentido, compete à Câmara Municipal, apresentar proposta à Assembleia 
Municipal para que esta delibere sobre a forma de apoio às freguesias, Uniões de 
freguesias e Associação de Freguesias em causa, conforme previsto na alínea ccc) do 
n.º 1 do art.º 33.º do anexo I à citada Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo que 
se remete a V.ª Ex.ª para aprovação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea j) do n.º1 do art.º 25.º do 
referido anexo I, minuta dos protocolos de cooperação (contratos programa) a celebrar 
com as Freguesias de Benfeita, Piódão, Pomares, Pombeiro da Beira, São Martinho da 
Cortiça e Sarzedo; União de Freguesias de Cepos e Teixeira; Cerdeira e Moura da 
Serra; Côja e Barril de Alva e Vila Cova de Alva e Anseriz, com vista à comparticipação 
financeira na execução de diversos trabalhos de silvicultura e aquisição de 
equipamento, no valor total de 27.597,22€ - (vinte sete mil, quinhentos e noventa e 
sete euros e vinte e dois cêntimos), para a qual existe dotação disponível no 
orçamento municipal na rubrica 08050102 – Freguesias, conforme informação de 
cabimento que se anexa a que corresponde o número sequencial 16837 datado de 31 
de maio de 2017, contendo as cláusulas que nele deverão ficar consignadas, 
destacando-se, pela sua importância, as seguintes:---------------------------------------- 
------Objeto e Valor das comparticipações:-------------------------------------------------  
- Freguesia de Benfeita: “Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva”: 
2.602,80€ (dois mil, seiscentos e dois euros e oitenta cêntimos);-------------------------  
- Freguesia de Piódão: “Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva”: 
3.988,30€ (três mil, novecentos e oitenta e oito euros e trinta cêntimos);---------------  
- Freguesia de Pomares: “Aquisição de equipamento para proceder à silvicultura 
preventiva”: 3.759,44€ (três mil, setecentos e cinquenta e nove euros e quarenta e 
quatro cêntimos);----------------------------------------------------------------------------- 
- Freguesia de Pombeiro da Beira: “Arranjo da Travessa Mateus da Cunha e do Adro da 
Igreja Matriz de Pombeiro da Beira”: 1.574,10€ (mil quinhentos e setenta e quatro 
euros e dez cêntimos);----------------------------------------------------------------------- 
- Freguesia de São Martinho da Cortiça: “Execução de diversos trabalhos de silvicultura 
preventiva” : 3.470,00€ (três mil, quatrocentos e setenta euros);------------------------ 
- Freguesia de Sarzedo: “Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva”:  
1.031,90€ (mil e trinta e um euros e noventa cêntimos);---------------------------------- 
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- União de Freguesias de Cepos e Teixeira: “Execução de diversos trabalhos de 
silvicultura preventiva” : 4.386,00€ (quatro mil, trezentos e oitenta e seis euros);------ 
- União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra: “Execução de diversos trabalhos 
de silvicultura preventiva”: 3.147,07€ (três mil, cento e quarenta e sete euros e sete 
cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------- 
- União de Freguesias de Côja e Barril de Alva: “Execução de diversos trabalhos de 
silvicultura preventiva”: 2.637,61€ (dois mil seiscentos e trinta e sete euros e sessenta 
e um cêntimos);------------------------------------------------------------------------------ 
- União de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz: “Execução de diversos trabalhos 
de silvicultura preventiva”: 1.000,00€ (mil euros);----------------------------------------- 
------Prazo de Vigência:----------------------------------------------------------------------  
------Data da Assinatura dos contratos até ao cumprimento das obrigações de ambas 
as partes;-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Pagamento:-----------------------------------------------------------------------------       
------1 prestação, até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.---------------------  
------No caso do contrato programa de Pombeiro da Beira o pagamento será em duas 
prestações: 50% efetuada até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e a 
segunda, no montante correspondente a 50%, findo o prazo dos cento e oitenta dias, 
caso as obras estejam concluídas e após apresentação dos documentos comprovativos 
da despesa.------------------------------------------------------------------------------------ 
------Prazo de cumprimento: 180 dias;------------------------------------------------------ 
------Incumprimento:-------------------------------------------------------------------------  
------A falta de cumprimento dos contratos implica a devolução dos montantes 
atribuídos;------------------------------------------------------------------------------------- 
------Acompanhamento e controlo:----------------------------------------------------------  
------O acompanhamento e controlo do cumprimento dos contratos é feito pela 
Câmara Municipal, assistindo-lhe o direito de fiscalizar as suas execuções.--------------                                                                                    
------Cumpre-me ainda informar, em cumprimento atento ao disposto no n.º1 do art.º 
5.º da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro conjugado com o disposto nos n. ºs 2 e 3 do 
art. 7.º do Decreto Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais redações, que o 
Município dispõe de fundos disponíveis para assumir os compromissos subjacentes à 
presente informação, conforme informações de compromisso em anexo, a que 
correspondem os números sequenciais 14708 a 14716 e 14735 datados de 7 do 
corrente mês de abril.------------------------------------------------------------------------ 
------Anexo minutas dos contratos programa e informações de cabimento.--------------  
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 02.06.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

 
------OITAVO: Celebração do Contrato Programa com a Junta de Freguesia de 
Benfeita, com vista a comparticipar financeiramente a execução de diversos 
trabalhos de silvicultura preventiva na freguesia.------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 
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------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------NONO: Celebração do Contrato Programa com a Junta de Freguesia de 
Piódão, com vista a comparticipar financeiramente a execução de diversos trabalhos 
de silvicultura preventiva na freguesia.----------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
------DÉCIMO: Celebração do Contrato Programa com a Junta de Freguesia de 
Pomares, com vista a comparticipar financeiramente a execução de diversos 
trabalhos de silvicultura preventiva na freguesia.------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO PRIMEIRO: Celebração do Contrato Programa com a Junta de 
Freguesia de S. Martinho da Cortiça, com vista a comparticipar financeiramente a 
execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva na freguesia.----------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO SEGUNDO: Celebração do Contrato Programa com a Junta de 
Freguesia de Sarzedo, com vista a comparticipar financeiramente a execução de 
diversos trabalhos de silvicultura preventiva na freguesia.-------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
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------DÉCIMO TERCEIRO: Celebração do Contrato Programa com a União das 
Freguesias de Cepos e Teixeira, com vista a comparticipar financeiramente a 
execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva na freguesia.----------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO QUARTO: Celebração do Contrato Programa com a União das 
Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, com vista a comparticipar 
financeiramente a execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva na 
freguesia.------------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO QUINTO: Celebração do Contrato Programa com a União das 
Freguesias de Côja e Barril de Alva, com vista a comparticipar financeiramente a 
execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva na freguesia.----------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO SEXTO: Celebração do Contrato Programa com a União das 
Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz, com vista a comparticipar 
financeiramente a execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva na 
freguesia.------------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
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------DÉCIMO SÉTIMO: Celebração do Contrato Programa com a Junta de 
Freguesia de Pombeiro da Beira, com vista a comparticipar financeiramente a 
execução dos trabalhos de arranjo da Travessa Mateus da Cunha e do Adro da Igreja 
Matriz de Pombeiro da Beira.---------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO OITAVO: Apreciação e votação da proposta de Aquisição de 
Produtos Alimentares - Projecto "Arganil Solidária" - Loja Social de Arganil, 
para reposição do stock.--------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/GP/7, datada de 01/06/2017 da Técnica Superior 
Helena Mota, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------- 

------Os Municípios dispõem de atribuições no âmbito de Ação Social, nos termos da 
alínea h), do nº 1, da Lei nº 75/2013., de 12 de Setembro. Ao abrigo da alínea u) do 
nº 1 do artigo 33º da referida legislação, compete aos Municípios, apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 
Município. Por outro lado, à luz do disposto na alínea v) do nº 1 do artigo 33º da 
referida Lei, compete à Câmara Municipal, participar na prestação de serviços e prestar 
apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades 
competentes da administração central, e com Instituições Particulares de Solidariedade 
Social.----------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Município dispõe de competências em matéria de Ação Social, gozando a 
Câmara Municipal da competência de prestar apoio aos referidos estratos sociais. 
Acontece que, essa competência encontra-se delegada no Sr. Presidente, conforme 
delegação de competências da Câmara no Sr. Presidente em 22.10.2013.---------------  
------Ora, por força da Lei, podem ser adquiridos produtos alimentares, a fim de 
integrarem a Loja Social de Arganil, para fins de apoio a famílias em vulnerabilidade.--  
------De acordo com os dados estatísticos presentes no Relatório de Atividades do ano 
de 2016, o Projeto "Arganil Solidária" - Loja Social de Arganil, rececionou 47 
sinalizações, das entidades:------------------------------------------------------------------  
------RLIS (30); Serviços Locais da Segurança Social de Arganil (7); Associação Passo 
a Passo (6); Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira (2) e Câmara Municipal de 
Arganil (2). Foram efetuados 528 atendimentos; 47 novos processos e 107 famílias 
apoiadas.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Verificou-se que durante o ano de 2016, O Projeto  “Arganil Solidária”  –  Loja 
Social de Arganil apoiou num total de737apoios, nomeadamente pelas seguintes 
valências: 198 em Banco Social; 255 Banco Alimentar; 9 Mercado Solidário; 1 Amigo 
Solidário e no “Alimentar+” 274.------------------------------------------------------------ 
------Quanto aos Donativos provenientes da Comunidade foram rececionados 155.----- 
Até 31.05.2017 contabilizámos 15 processos novos. -------------------------------------- 
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------Neste sentido, O projeto “Arganil Solidária” - Loja Social de Arganil tem 
subsistido de campanhas, doações de vários parceiros, protocolos e da comunidade 
local, contudo tem sido a Câmara Municipal, a entidade, que tem assegurado aquisição 
do maior volume de produtos alimentares, por tal facto existe a necessidade de efetuar 
a reposição de stock.------------------------------------------------------------------------- 
------Assim, proponho a V. Exas. aquisição dos produtos referenciados, pelo preço 
mais baixo e suas quantidades às empresas Intermarché e Minipreço, nomeadamente 
pelo valor de 653,05€ e pelo valor de 620,60€, totalizando 1273.65€.------------------- 
------Anexam-se, os pedidos de orçamentos, apuramento global por produto, pelo 
preço mais baixo, que cada empresa envioue gestão de stocks de Maio.----------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 02.06.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de produtos 
alimentares para a Loja Social de Arganil, nos termos da informação supra.------------ 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de Setembro.-------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO NONO: Apreciação e votação da Proposta de Alteração do Trânsito 
e estacionamento da praça de táxis e paragem de autocarros, na Fonte de 
Amandos, Arganil, aquando da Feira das Freguesias de 2017.----------------------------- 

------Presente a informação INF/DGU/261, datada de 01/06/2017 do Técnico Superior 
José Castanheira, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:----- 

------Exmo. Sr. Vice-presidente,------------------------------------------------------------- 
------Na sequência da realização da XII Feira das Freguesias, edição de 2017, a qual se 
realiza no período de 9 a 11 de junho, venho por este meio propor a V. Exa. que ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Trânsito, Circulação e 
Estacionamento de Duração Limitada do Município de Arganil, no qual está previsto 
que: "A Câmara Municipal pode, por sua iniciativa ou após autorização do pedido das 
respetivas organizações, alterar qualquer disposição respeitante à circulação e ao 
estacionamento, quando se verifiquem eventos políticos, sociais, manifestações, 
festejos, procissões, provas desportivas ou outras ocorrências, que justifiquem as 
alterações e as medidas de segurança especiais a adotar", que sejam implementadas 
as alterações de circulação de trânsito e estacionamento que a seguir se descrevem e 
que estão patentes nas plantas parciais da vila de Arganil, que junto se anexam 
(anexo 1 e 2).--------------------------------------------------------------------------------- 
------Assim, face ao exposto propõem-se a V. Exa. o seguinte:--------------------------- 
------1 – Alteração de estacionamentos (praça de táxis) e paragem de autocarros:----- 
------Em concordância com o estabelecido no nº 1 do artigo 5º do regulamento 
referido anteriormente e nos termos do disposto no artigo 9º do Regulamento 
Municipal do transporte público em veículos automóveis ligeiros de passageiros:-------- 
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------a) A praça de táxis, no período de 5 a 12 de Junho de 2017 (inclusive), propõe-se 
a V. Exa. que a Praça de Táxis seja deslocalizada para o estacionamento da Avenida 
José Augusto Carvalho (em frente aos estabelecimentos comerciais), conforme planta 
de localização em anexo (Anexo II);-------------------------------------------------------- 
------b) a paragem de autocarros seja também deslocalizada para a Avenida José 
Augusto de Carvalho (junto à traseira do edifício da Câmara Municipal) apenas para 
embarque e desembarque de passageiros.-------------------------------------------------- 
------2 A partir de 7 de Junho às 8 horas e até 12 de junho às 19horas (inclusive), 
propõe-se ainda que sejam efetuadas as seguintes alterações:--------------------------- 
------a) Trânsito proibido na Avenida José Augusto Carvalho, entre o entroncamento da 
saída do estacionamento da Caixa Geral de Depósitos/Banco Comercial Português e a 
rotunda da Fonte de Amandos, passando a ser permitido virar à esquerda à saída do 
referido estacionamento;--------------------------------------------------------------------- 
------b) Trânsito interdito a pesados nas Avenidas Bombeiros Voluntários Argus e José 
Augusto Carvalho, excepto transportes públicos;------------------------------------------- 
------d) Trânsito de veículos para as Urgências far-se-á pelas ruas Comendador Saul 
Brandão, Ramiro Castanheira Jorge, Olivença e/ou António Galvão, em direção ao 
Centro de Saúde de Arganil;----------------------------------------------------------------- 
------Informo ainda que todas as vias alternativas deverão estar devidamente 
assinaladas com sinalização de trânsito temporária, nos diversos 
cruzamentos/entroncamentos à entrada da vila de Arganil, conforme planta em anexo 
(anexo I) e todas as autoridades locais e corporações de bombeiros vizinhas deverão 
ser devidamente informadas destas alterações temporárias de trânsito.------------------ 
------Perante o exposto, no uso da competência descrita na alínea rr) “deliberar sobre 
o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos” do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegada no Sr. Presidente pela 
Câmara Municipal em sua reunião de 22 de outubro de 2013, ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 34.º do mesmo diploma legal, que por sua vez, através do despacho 
4/GP/2013, datado de 22 de outubro de 2013, subdelegou em V. Exa. a competência 
de fixação de regras relativamente a trânsito e estacionamento, conforme descrito na 
alinea d) do n.º 2 do referido despacho, propõe-se a V. Exa. que, aprove as alterações 
temporárias de trânsito anteriormente identificadas, devendo a presente informação 
ser remetida aos serviços competentes para as devidas diligências.---------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 05.06.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações do 
trânsito e estacionamento da praça de táxis e paragem de autocarros propostas, 
aquando da realização da Feira das Freguesias de 2017, nos termos da informação 
supra.----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de Setembro.-------------------------------- 
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------VIGÉSIMO: Compromisso Alva – Valorização do Vale do Rio Alva – 
ratificação do acto praticado pelo Senhor Presidente em 16 de Maio p.p., nos termos 
do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro.------------------------------ 
 
------Presente um exemplar do documento em apreço, que se dá por reproduzido, 
para todos os efeitos legais, e do qual se anexa cópia à acta.---------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura referindo que “já discutimos 
este documento na passada semana, mas gostava que o Senhor Presidente pudesse 
partilhar connosco qual a intervenção que vai haver no concelho de Arganil, fruto 
desta grande Rota do Alva; se já está algo definido ou não e de que forma é que vai 
ser implementado e se há previsão dos meios financeiros que estarão alocados a este 
projecto, que, volto a reiterar aquilo que disse na última reunião, julgo que é 
importante e é o primeiro passo para se começar a tratar da valorização do Rio Alva.”- 
  
------O Senhor Presidente esclareceu que “no âmbito da prioridade de investimento 
relativo ao património natural, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
entendeu desenvolver uma candidatura que prevê um conjunto de ações de 
valorização do património natural, com a criação de diferentes corredores e, neste 
caso concreto do Alva, o que se pretende é criar um percurso ciclável e pedestre, 
desde a nascente do Rio Alva até à foz, um percurso que pretende ser o mais possível 
próximo do rio. Aquilo que está previsto é a marcação desse percurso, com sinalética 
adequada, ao longo de todo o rio; depois poderei fornecer o mapa com os locais onde 
passará; foi feito um estudo prévio ao qual o Município deu alguns contributos para 
que se pudesse usufruir o mais possível do Rio Alva; o projecto tem essa natureza e 
envolve, para além da CIM, os próprios municípios e o PROVERE do i Nature, também 
tem uma pequena verba para contribuir para que esta rota possa ser criada.”---------- 
 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o acto praticado pelo 
Senhor Presidente em 16 de Maio p.p., nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 
75/2013 de 12 de Setembro.---------------------------------------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Quar to 

Expediente   

 
------PRIMEIRO: Da Comissão de Melhoramentos de Sobral Magro, com sede no 
referido local, freguesia de Pomares, pedido de apoio em materiais, para ajudar a 
custear as despesas com as obras de reparação da represa fluvial.---------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/166, datada de 24/05/2017 da Técnica 
Superior Teresa Pereira, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Sr. Presidente-------------------------------------------------------------------  
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------Relativamente ao assunto supra mencionado em, em epígrafe, e após análise de 
documentação entregue, cumpre informar V. Exa o seguinte:----------------------------- 
------Verificando – se que a entidade cumpre os requisitos de acesso fixados no artigo 
3.º do Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos conforme informação em 
documentos relacionados com E/2324/2017 (Ata da ultima tomada de posse 
comprovativa dos poderes de representação dos mesmos, Estatutos atualizados em 
2015, certidão de inexistência de dívidas à Autoridade Tributária, email datado de 16 
de maio do corrente ano comprovativo não inscrição na segurança social por tal não 
estar obrigada);------------------------------------------------------------------------------- 
------Cumpre com o disposto no art.º 8º do citado Regulamento, encontrando a 
previsão da atividade a desenvolver no relatório e contas do exercício de 2016 e plano 
de atividades para 2017, Orçamento de receitas e despesas, patrocínios e apoios 
obtidos;---------------------------------------------------------------------------------------- 
------Tendo sido o valor de apoio pretendido dos materiais necessários elencados, 
orçamentado, em movimentos de documento relacionado pelo Eng.º Ricardo Dias, 
num total com IVA de 598.22€ (quinhentos e noventa e oito euros e vinte e dois 
cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------- 
------Nestes termos, considerando que há existência de material em Armazém e 
orçamento elaborado pelos serviços Municipais, proponho a V. Exa:---------------------- 
------A submissão do presente pedido à próxima reunião de câmara para deliberação, 
uma vez que, nos termos do artigo 42.º do Regulamento, sob condição e eficácia, 
todos os apoios ficam condicionados ao expresso deferimento da Câmara Municipal 
Remeto em anexo a minha declaração de inexistência de interesses relativamente a 
esta candidatura.----------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 24.05.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio à Comissão 
de Melhoramentos de Sobral Magro, consubstanciado em 10m3 de areia, 10m3 de 
brita e 150 sacos de cimento, no valor total de 598,22€.--------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de Setembro.-------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Qu into 

Requerimentos Diversos   

------PRIMEIRO: De Maria João da Costa Reis, residente em Côja, a requerer 
prolongamento de horário de funcionamento, do seu estabelecimento denominado de 
“Príncipe do Alva”, sito em Côja, das 02.00h às 04.00h, às sextas, sábados e 
vésperas de feriados, durante todo o ano.------------------------------------------------- 
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------Analisado que foi o pedido, bem como os pareceres da GNR e da União das 
Freguesias de Côja e Barril de Alva, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
adiar a discussão do assunto para uma próxima reunião de Câmara.-------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Sexto 

Delegação de Competências   

 
------Presente a informação INF/DGU/190, datada de 20/04/2017, da Assistente 
Técnica Fátima Francisco, com a relação das decisões proferidas no âmbito do 
despacho de delegação de competências, para efeitos do disposto nos artigos 57º e 
69º da lei nº 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações, e artigos 35º, 40º e 
41º do CPA.----------------------------------------------------------------------------------- 
------A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Sét imo 

Comunicações da Presidência   

 
------O Senhor Presidente deu conhecimento do seguinte:-------------------------------- 

------1 – Alteração nº 3 ao Orçamento de 2017 e alteração nº 3 às GOP de 2017.------ 

------2 – Alteração nº 4 ao Orçamento de 2017 e alteração nº 4 às GOP de 2017.------ 

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

 

 
ENCERRAMENTO 

 
 

------E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 
quando eram onze horas e trinta minutos, para constar se lavrou a presente acta que 
eu, Odete Maria Paiva Fernandes, redigi e vou assinar, junto do Senhor Presidente.--- 
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