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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
 

EM 
 

05 DE JANEIRO DE 2010 
 

 

 
 

 
------Aos cinco dias do mês de Janeiro do ano de 2010, 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 Pereira Alves e com a presença 
dos Vereadores Senhores, Avelino de Jesus Silva Pedroso, António Gonçalves Cardoso, 
Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa, Paula Inês Moreira Dinis, Rui Miguel da Silva e 
Eduardo Miguel Duarte Ventura e comigo, Carla Maria Conceição Rodrigues, Coordenadora 
Técnica.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram dez horas e 
trinta minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

PERIODO ANTES DA  
ORDEM DO DIA  

 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente, desejando um bom ano a todos os Senhores 
Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------------------  
------“Gostaria de abordar um assunto que já foi aqui tratado, mas que suscitou uma 
análise mais profunda, relativo à Requalificação do Sub-Paço; como sabem, a obra foi 
desenvolvida, sobretudo em 2009 e, da análise que foi feita no decorrer da obra, foram 
surgindo alguns problemas. Um estudo mais aprofundado que foi feito permitiu detectar 
que houve, em determinado momento, trabalhos que foram medidos pela fiscalização e 
pelo empreiteiro que, na realidade, não estavam executados. Há também indícios de que 
houve substituição de materiais, para outros de qualidade inferior.-----------------------------  
------Entretanto foi chamada a atenção da fiscalização para este aspecto, foi feito um Auto 
de Trabalhos a Menos que importa no valor de 151.887,58€, o que nos parece um valor 
muito significativo de trabalhos a menos e que corresponde a um erro grosseiro de 
medição. Por outro lado, foram aprovados Trabalhos a Mais, pela Câmara, de 76.965,94€ 
e há ainda uma proposta de trabalhos a mais de 93.006,29€. Para além disso é também 
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feita uma informação e este valor que foi referido diz respeito apenas àquilo que é a 
perspectiva do empreiteiro uma vez que não foi feita ainda a análise dos preços propostos 
de trabalhos imprevistos que importam no valor de 199.019,55€.-------------------------------  
------Face a estes números que acabei de apresentar e face aos indícios que referi, 
entendo que há aqui um conjunto de situações que têm que ser clarificadas, para 
percebermos se há aqui uma falha de projecto, se há uma falha de fiscalização, se há uma 
falha de execução, ou se há uma combinação destes 3 aspectos. Por essa razão, entendi 
que devem ser suspensos todos os pagamentos, ser feita uma análise a todos os Autos, e 
uma auditoria à obra, uma auditoria técnica, e por isso convidámos a Universidade de 
Coimbra a fazer a auditoria a esta obra, de forma a podermos apurar se existem 
responsabilidades na concepção do projecto, na fiscalização da obra, ou na execução da 
obra. Uma análise também relativamente aos preços previstos e se aquilo que está 
medido é claramente aquilo que está executado na obra.-----------------------------------------  
------Gostaria de dar conhecimento desta situação à Câmara: que mandei efectuar uma 
auditoria técnica à obra do Sub-Paço, pela equipa coordenada pelo Professor António 
Tadeu, da Universidade de Coimbra, de forma a termos resposta a estas questões para 
depois podermos apurar responsabilidades se for caso disso”.-----------------------------------  
 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva, saudando todos os presentes e 
reiterando, para que os votos para o ano de 2010, traga melhores apontamentos do que 
tem acontecido.-------------------------------------------------------------------------------------------  
------Coloca uma questão que já o deveria ter feito na última Reunião de Câmara, e que se 
refere à presença do público. Entendo que não foi digno o posicionamento do público na 
última reunião, porquanto encontrava-se em local incómodo. Acho que o público devia ter, 
pelo menos, uma parte da mesa, de frente para todo o Executivo. Eu verifiquei que a 
pessoa estava quase desequilibrada pelo que sugiro a colocação de mais uma cadeira, 
para que o interventor, possa fazê-lo com serenidade.--------------------------------------------  
------Queria lembrar o Senhor Vereador Avelino, sobre o relatório das análises dos 
efluentes na Relvinha, se já o tem e o podia facultar; quanto ao sistema de monitorização 
das análises, que compreende fazer uma avaliação à saída de cada empresa e outra à 
entrada da Etar, para podermos aferir a qualidade dos efluentes que entra na Etar. Todos 
se queixam do mau funcionamento da mesma, mas acho que o problema é mais a má 
utilização da Etar. Se não houver por parte das empresas, o cuidado em não lançar para 
os efluentes químicos que afectem o funcionamento da Etar, a situação nunca será 
resolvida convenientemente; não há Etar nenhuma que consiga resolver essa situação.----  
------Queria pedir ao Senhor Vereador Luis Paulo Costa que me fosse facultado uma cópia 
da Carta Educativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Coloco ainda à consideração do Senhor Presidente da Câmara, no seguimento de um 
pedido que fiz, sobre a informação circunstanciada das avenças e as prestações de 
serviço; uma das avenças que aparece na listagem é referente ao advogado Jorge Veigas. 
Gostaria de ser esclarecido, e temos aqui presente uma jurista que poderá informar nesse 
sentido, se, é com base no nº 2 do artº 35º da Lei nº 12-A/2008, é ou não verdade que 
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este tipo de serviços, se obriguem a pessoas colectivas; após a publicação da Lei o Dr. 
Jorge Veigas já teve um contrato, e este é o segundo e, a verificar-se este pressuposto, a 
penalização é muito forte, o Dr. Jorge Veigas terá que devolver os vencimentos auferidos; 
é preciso ter cuidado com essas coisas, não vá haver problemas com isto. ------------------- 
------Queria abordar nesta reunião um tema importantíssimo, que é a situação do 
Cemitério de Arganil; era bom que o Vereador que tem essa responsabilidade fizesse o 
levantamento porque, pelo que penso, o cemitério de Arganil estará à beira de colapso. 
Para se poder avançar, atempadamente, para soluções alternativas, era bom saber, neste 
momento, qual a lotação e o tempo limite de funcionamento, perante os condicionalismos 
actuais, para que possamos, atempadamente, resolver a situação. ----------------------------- 
------Outra situação que pretendo colocar é referente ao Centro Municipal de Recolha 
Animal; como sabem, sou um defensor, incondicional, dos direitos dos animais; mais 
precisamente, dos direitos internacionais dos animais e gostaria de perguntar ao Senhor 
Vereador Avelino Pedroso, pois penso ser esta matéria, pertença do seu pelouro, se existe 
algum Regulamento do Centro de Recolha Animal? Sugiro que o Portal Municipal 
referencie o Centro Municipal de Recolha Animal, para que todos os dados tratados no 
Centro, possam ter a divulgação necessária. Isto é demasiado importante, porquanto, por 
exemplo, chegámos a receber visitas de pessoas provenientes do Norte (Porto), para 
adoptar animais abandonados. Acho que essa sensibilização devia ser feita, inclusive, 
junto das escolas, porque devemos aprender a tratar os nossos animais com todo o 
carinho e respeito. Somos seres inteligentes, e como tal, devemos encontrar mecanismos 
para evitar que sejam abandonados, com os naturais e evidentes problemas para a saúde 
pública. Era este o pedido que apresento ao Dr. Avelino: a elaboração de um Relatório/ 
Avaliação da situação de funcionamento do Centro de Recolha Animal, bem como do 
registo dos abates”.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura, cumprimentando todos os 
presentes “e desejar um ano de 2010 de profícuo trabalho a todo o Executivo. Gostava de 
começar a minha intervenção expressando o meu pesar pelo falecimento de José dos 
Santos Gaspar, do Piódão, que foi Presidente da Junta de Freguesia durante dois 
mandatos, foi um elemento muito activo da Comissão de Melhoramentos e de outras 
instituições da freguesia, tendo sido um homem que sempre lutou pelo bem estar dos 
seus concidadãos e pelo engrandecimento daquela Aldeia e daquela Freguesia.--------------
------Um dos assuntos que trazia à reunião reporta-se ao Plano Municipal de Emergência. 
O País tem vivido nas últimas semanas, condições climatéricas muito adversas que têm 
causado graves situações para as populações de várias regiões, obrigando a uma actuação 
excepcional dos agentes da Protecção Civil dos municípios mais afectados.-------------------- 
------A alteração brusca das condições meteorológicas, em que episódios extremos têm 
acontecido com maior frequência, obriga a uma maior atenção, melhor preparação e 
articulação das Entidades que têm a responsabilidade de dar respostas céleres e eficazes 
quando confrontados com estas situações, pelo que a elaboração da Carta de Riscos e a 
existência de Planos de Emergência Municipal devidamente actualizados, vem facilitar a 
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actuação de todos os agentes e optimizar os resultados da sua acção junto de quem mais 
necessita.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Face a recentes notícias de que apenas 2 Municípios dispõem deste instrumento 
devidamente aprovado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, gostaria de saber se o 
Concelho de Arganil tem em vigor um Plano Municipal de Emergência para fazer face e 
contribuir para a minimização dos efeitos de catástrofes e calamidades, de natureza 
diversa das previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
solicitando que me seja facultada uma cópia desse Plano de Emergência.--------------------- 
------Por outro lado, a Lei determina que em cada Município seja nomeado pelo Presidente 
da Câmara Municipal o Comandante Operacional Municipal que terá competências na área 
da coordenação de acções de protecção e socorro às populações que ocorram no 
respectivo Município.------------------------------------------------------------------------------------- 
------Para quando a nomeação deste responsável no Concelho de Arganil?-------------------- 

------O outro ponto que trago diz respeito à situação financeira do Município.----------------- 
-----Na última Assembleia Municipal foi presente aos Deputados Municipais um resumo da 
situação financeira da Autarquia reportado a Novembro de 2009.------------------------------- 
------Pelos números apresentados ficámos extremamente preocupados com o aumento do 
endividamento líquido no ano de 2009, cerca de 58% face ao mesmo mês de 2008, 
colocando em termos absolutos este endividamento em 7 milhões de euros.------------------ 
------Sendo que os atrasos no recebimento de apoios do Estado e do QREN podem 
explicar parte desta derrapagem, ficamos com a sensação de que os investimentos 
efectuados em período pré-eleitoral são os principais responsáveis por esta situação, que 
é tanto mais grave quando surge num período em que a grande obra prevista para 2010 
ainda não se iniciou, pelo que os efeitos do investimento avultado que lhe está associado 
apenas terão reflexo nas contas do próximo ano.-------------------------------------------------- 
------Por outro lado, fica a incerteza se a situação financeira divulgada na Assembleia 
Municipal já reflecte todos os custos com as intervenções efectuadas recentemente, 
nomeadamente na rede viária, já que no caso de ainda não estarem contabilizados todos 
esses custos a situação ainda se apresenta mais preocupante. ---------------------------------- 
------Face ao exposto, questiono:---------------------------------------------------------------------- 

- Qual o montante em dívida por parte da Administração Central face aos 
compromissos tidos com o Município? 

- Qual o montante de comparticipações que estão por receber do QREN, de pedidos 
de pagamento já formalizados?  

- Como prevê o Executivo obter os meios para a realização das intervenções 
previstas nas GOP para 2010? Será através de recurso a novos empréstimos como foi 
sugerido pela bancada do PSD na última Assembleia Municipal”?-------------------------------- 
 
 
------Usou da palavra o Senhor Vereador Luis Paulo Costa, para fazer uma breve 
apresentação sobre a Pousada do Piódão, hoje designada Estalagem do Piódão.-------------  
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------Toda a documentação referente a esta apresentação, é parte integrante da 
acta sendo constituída por 83 folhas, devidamente numeradas e rubricadas pelo 
Senhor Presidente da Câmara e pela Coordenadora Técnica, Carla Maria 
Conceição Rodrigues, que secretariou a Reunião.------------------------------------------- 
 
 
------Interveio o Senhor Presidente, referindo que, “relativamente a esta questão 
apresentada sobre a empreitada da construção da Pousada do Piódão, e como era do 
conhecimento do anterior Executivo, decorreu aqui um processo disciplinar a um 
funcionário da Câmara Municipal, que foi o responsável técnico por esta empreitada 
relativa à cobertura e atendendo aos índices que aqui foram apresentados e na sequência 
desse processo disciplinar, uma vez que era obrigatório indicação do Ministério Público das 
suas conclusões, e tendo esta situação sido detectada “a posteriori”, essa matéria foi junta 
aos Autos para o Ministério Público fazer a sua apreciação”.-------------------------------------- 
 
------Interveio o Senhor Vereador Rui Silva, “para fazer aqui algumas considerações 
sobre aquilo que foi apresentado pelo Dr. Luis Paulo: é evidente que o Senhor Vereador 
não conhece a situação da Estalagem; lembro o seguinte: o projecto da Estalagem foi 
feito, já no mandato do Dr. Armando Dinis Cosme; posteriormente, o projecto teve uma 
evolução, sempre no sentido do sistema das Pousadas. Entretanto a obra começa, e as 
Pousadas de Portugal dizem que é necessário uma piscina e, naquelas empreitadas de 
trabalhos suplementares, é acrescentada uma piscina - a piscina foi feita para além da 
obra; a piscina e o túnel, porque não estava nada previsto no projecto que foi a concurso 
e que posteriormente foi adjudicado. Para ale, da piscina, todos os arranjos exteriores, 
acessos, equipamentos, parque infantil e arranjos envolventes ao edifício da Pousada, não 
constituíam parte integrante do concurso inicial da Pousada.-------------------------------------  
------Esta obra foi comparticipada em 80%, se não me falha a memória, pelos Fundos 
Comunitários e, por esse facto, foi acompanhada sistematicamente, durante a sua 
evolução. Para além disto o projecto teve vários problemas, inclusive de concepção: o 
sistema de lajes de pavimento e de vigas era tal, que impossibilitava a instalação das 
condutas de aquecimento, diminuindo de tal forma o pé direito que impedia a circulação, 
batíamos com a cabeça nas condutas; tal, motivou a reformulação do projecto, alterando-
se o tipo de laje para fungiforme e isto, já com a obra adjudicada e em execução. Houve, 
por isso, também, a acrescentar às demais alterações e correcções mencionadas 
anteriormente, uma alteração de preço, porque o sistema de laje - viga é de custo inferior 
ao da laje fungiforme, sendo esta, bem mais dispendiosa.----------------------------------------  
------Outra das exigências das Pousadas de Portugal, para no final do processo desistirem, 
foi a introdução de um sistema inovador de aquecimento, bastante mais dispendioso do 
inicialmente previsto, que permitia que um quarto estivesse nos 10º negativos e outro nos 
30º positivos; entretanto, tivemos que fazer essa alteração, porque as Pousadas de 
Portugal obrigavam o cumprido desse requisito. Esta obra, para além de ter sido bastante 
complicada na sua própria estrutura e na sua concepção, foi alvo de muitas e muitas 
alterações, impostas pelas Pousadas de Portugal, para no final, as Pousadas de Portugal 
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se retirarem do processo e deixarem a Câmara com o “menino nas mãos”. Foi então, que 
desenvolveram inúmeras diligências e a sorte foi ter-se conseguido – com o 
empenhamento da CCDRC e do Senhor Secretário de Estado do Turismo, a adesão do 
Inatel no processo de gestão da Pousada. ---------------------------------------------------------- 
------Lamento a existência de problemas ao nível da estrutura, mas, na grande maioria, os 
problemas são provenientes da concepção ( articulação, encaixe de material - madeiras 
em betões, inclinações de coberturas, etc). Não estou a tentar justificar seja o que for, o 
que está feito está feito. Peço ao Sr. Vereador Luis Paulo Costa que me faculte esses 
documentos; para podermos avaliar, em termos de análise documental como de análise 
processual, no sentido de poder aferir, o que originou a e o quê; se foi por 
irresponsabilidade ou por razão justificável.----------------------------------------------------------  
------Em relação ao que o Senhor Presidente referiu, sobre as implicações da pousada no 
processo disciplinar instaurado ao Engº Rui Reis, quero referir que é preciso ter algum 
cuidado, pois o Engº Rui Reis não tem quase nada a ver com a Pousada; o Engº Rui Reis 
apanhou a Pousada no seu términos. Como poderia o Engº Rui Reis estar a ser 
culpabilizado por uma coisa, quando efectivamente foram 3 engenheiros que estiveram 
ligados àquela obra; sendo Engº Rui Reis o último.------------------------------------------------  
------Reportando-me ao valor dos 39mil euros, que passou para 41 mil, e onde aparecem 
os tais diversos – neste caso convém saber o que são esses diversos de montagem e 
levantamento de estaleiro e porque só aparecem nesta fase, quando devem existir, por 
lei, em qualquer obra, previsto na proposta ou no orçamento, um valor para o estaleiro, 
que se traduz numa percentagem de (x%) sobre o valor da proposta. Deve ver-se se a 
obra, quando foi adjudicada, já tinha esse valor integrado ou não. O Senhor far-me-á o 
favor de me facultar esses documentos.-------------------------------------------------------------- 
------Relativamente à parte do Orçamento, de que tive acesso, na Assembleia Municipal, e 
quanto à evolução de endividamento líquido, transcrito no mapa apresentado pela 
Câmara, e de que não tive conhecimento prévio, aparecem resultados finais em 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, e no ano de 2008 surge o valor até final de Novembro, questiono 
o porquê, ao que o Senhor Presidente me está a informar, para possibilitar a comparação 
em período homólogo de Novembro de 2009, ao que aceitei. ----------------------------------- 
------Na questão das Receitas, dos activos financeiros, há uma linha referente a “ outros” 
onde aparece zero em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e em 2008 aparecem 671 mil € - ao 
que questionei e me foi confirmado pelo Senhor Vereador Luis Paulo, tratarem-se de 
verbas provenientes dos Fundos Comunitários ou de transferências de Estado. Então nos 
outros anos não deveriam aparecer os respectivos valores por receber.” ---------------------- 
 
------O Senhor Vereador Luis Paulo Costa explicou que “apenas podem ser registados aí 
os valores depois de serem cumpridas as regras em termos de pagamento, ou seja, é 
verdade que havia também comparticipações nos outros anos, embora aí só estão 
registados pedidos de pagamento em que já houve pagamento de facturas, por parte da 
Câmara. Em 2005, havia essas comparticipações a receber, mas primeiro, havia que pagar 
ao empreiteiro e esses valores que temos aí são situações diferentes porque, nesses 
casos, é a comparticipação que é devida ou pela Administração Central ou de Fundos 
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Comunitários, mas cujos pagamentos já foram feitos pela Autarquia, aos empreiteiros ou 
aos fornecedores”.---------------------------------------------------------------------------------------  
 
------O Senhor Vereador Rui Silva referiu que “o Senhor Vereador pode ter a sua razão, 
mas, em termos de lógica, quando se coloca a despesa facturada, e no final do meu 
mandato, estavam a decorrer os trabalhos da EN 342-4, também tem que se colocar a 
receita compatível com essa despesa, mesmo que não esteja paga. Pelo menos é assim 
que eu vejo; para além disso, existem também Fundos Comunitários das estradas 
agrícolas e outros que podiam ter sido incluídos”.--------------------------------------------------  
 
------Interveio novamente o Senhor Vereador Luis Paulo Costa, referindo que não é bem 
assim, por uma razão simples: isto são critérios que estão definidos pelo POCAL e pela 
Direcção Geral das Autarquias Locais e, em termos de contabilização desses valores, não é 
exactamente assim, porque do ponto de vista formal, enquanto não há pagamento ao 
empreiteiro, o organismo que comparticipa aquele investimento, não é devedor. Do ponto 
de vista formal, só após ter sido feito o pagamento ao empreiteiro e enviados os 
documentos para financiamento é que o organismo que comparticipa passa a ser devedor; 
antes disso acontecer não é considerada a dívida”.------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Vereador Rui Silva perguntou se não se podiam fazer os recebimentos 
por facturação, com um limite de dias para liquidação, porque ao tempo era assim que se 
procedia, ao que o Senhor Vereador Luis Paulo esclareceu que agora já não se procedia 
assim.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
------Usou da palavra o Senhor Vereador António Cardoso, referindo que, “relativamente 
ao Cemitério Municipal, existe a parte nova, onde ainda há sepulturas vagas. Temos 
também os ossários, que estão ocupados mais ou menos 40, onde também há uma 
grande disponibilidade. Este assunto está a ser monitorizado e penso que não apresenta 
grandes problemas. Por outro lado, também não vendem terrenos para se poder ampliar o 
cemitério. De qualquer modo, neste momento, há espaço suficiente para sepulturas.------- 
------Quanto ao Plano Municipal de Emergência, é actualizado todos os anos, de há 4 anos 
para cá, sem qualquer problema, com indicação dos pontos mais vulneráveis onde se deve 
actuar. Neste momento, e tendo em atenção as novas directivas, foi rectificado todo o 
Plano de Emergência, foi a discussão pública, e só não foi remetido para as entidades 
competentes porque faltavam duas assinaturas, uma do Comandante da GNR que assistiu 
à reunião e que depois foi transferido e meteu baixa. Tendo contactado o Comandante da 
Lousã, este assumiu a possibilidade e responsabilidade de o Comandante interino assinar 
para resolver o problema - e a assinatura do elemento da EDP, que, em princípio, é 
colhida hoje à tarde ou amanhã”.----------------------------------------------------------------------  
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura, referindo que ”relativamente à 
apresentação que o Senhor Vereador Luis Paulo Costa fez, sobre a Estalagem do Piódão, 
na questão da exploração, concordo que uma taxa de ocupação média de 50%, no 
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Piódão, é muito interessante; julgava que fosse inferior mas isso coloca-me outra questão, 
que é a seguinte, com estes 50%, aquele equipamento deveria ser rentável e apresentar 
melhores resultados de exploração, algo se passa na gestão, que não tem a ver com a 
Câmara, mas com o Inatel. Quantos postos de trabalho é que tem aquele equipamento?”--  
 
------Interveio o Senhor Vereador Luis Paulo Costa, explicando que “há ali uma 
componente que é muito pesada, que é a piscina; é uma piscina aquecida, única no 
concelho, e que custa milhares de euros por ano para estar a funcionar; serve para 30 
quartos, 40 quartos, 50 quartos ou eventualmente para 60 quartos; por isso é que eu 
referi há pouco que a estrutura de custos, por aquilo que foi possível perceber, é muito 
rígida e não me parece que haja ali muito que se possa fazer, assim como também não 
me parece que haja alguma vantagem substancial na redução de 1 ou 2 postos de 
trabalho. Sabemos que as estadias são estadias curtas, esta taxa de cerca de 50% resulta 
de um esgotamento permanente, em quase todos os fins-de-semana”.------------------------  
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente, dizendo que, “relativamente aos pedidos do 
Senhor Vereador Rui Silva, a Carta Educativa está no Portal e, sobre a questão das 
análises da Relvinha e os outros documentos que solicitou, ser-lhe-ão fornecidos.----------- 
------Gostaria também de me associar ao voto de pesar pelo falecimento do Senhor José 
Gaspar, que foi Presidente de Junta do Piódão durante 2 mandatos, e que era uma 
referência da freguesia do Piódão, enaltecendo as suas qualidades humanas e as suas 
qualidades políticas; era uma pessoa que todos nós estimávamos e, por isso, lamentamos 
profundamente a sua partida.-------------------------------------------------------------------------- 
------Quanto à questão da contratação do advogado Dr. Jorge Veigas, estão previstas na 
lei situações de excepção, e nestes casos, o advogado da Câmara pode ser uma pessoa 
singular - a regra é que sejam pessoas colectivas mas, neste caso, existe enquadramento 
para que seja uma pessoa singular”.------------------------------------------------------------------ 

 
 

ORDEM DO DIA  

 
 
------O Senhor Presidente apresentou, de imediato, a seguinte Ordem de Trabalhos:-------- 

------ORDEM DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------------------- 

------Capítulo Primeiro – Aprovação de Acta;-------------------------------------------------- 
------Capítulo Segundo – Diversos;--------------------------------------------------------------- 
------Capítulo Terceiro – Expediente;------------------------------------------------------------ 
------Capítulo Quarto – Requerimentos Diversos;-------------------------------------------- 
------Capítulo Quinto – Empreitadas.------------------------------------------------------------- 
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------Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara, Engº Ricardo Pereira Alves, propôs ao 
Executivo Municipal que, nos termos do disposto do artº 83º da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02 de 11 de Janeiro e nos termos do Regimento em 
vigor, reconheça a urgência da deliberação sobre o assunto abaixo indicado:----------------- 

1-  Constituição de Fundo de Maneio, no valor de 750.00€.---------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a inclusão na Ordem do Dia 
do referido assunto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Capítulo Primeiro 

Aprovação de Acta 
 
 

------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 25, correspondente à reunião 
ordinária, realizada no dia 2 de Dezembro de 2009.------------------------------------------- 
------Lida que foi em voz alta, analisado o seu conteúdo e produzidos os esclarecimentos 
necessários, deliberou-se, por unanimidade aprovar a acta nº 24, correspondente à 
reunião ordinária realizada no dia 17 de Novembro.------------------------------------------------ 
 
 
------O Senhor Vereador Rui Silva, alertou sobre o eventual impedimento do Senhor 
Presidente da Câmara, exercer o voto relativo à atribuição de um subsídio à Associação 
dos Bombeiros Voluntários Argus, sustentado na Lei vigente e na razão, de que, o Senhor 
Presidente de Direcção daquela Instituição ser pai do Senhor Presidente de Câmara, 
solicitando que fosse emitido um parecer por parte da Jurista da Câmara Municipal.--------- 
 
------O Senhor Presidente informou que iria solicitar parecer ao Gabinete Jurídico da 
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------   

 
 

 

Cap í tu lo  Segundo 

                                                      DDD iii vvv eee rrr sss ooo sss    

 
 

------PRIMEIRO: Apreciação e votação do Regulamento Inter-Bibliotecas do 
Concelho de Arganil.----------------------------------------------------------------------------------- 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que o Regulamento seja apreciado 
em próxima reunião.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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------SEGUNDO: Acidentes Pessoais dos Eleitos Locais. Actualização dos elementos 
seguros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Foi presente a informação datada de 67/DAGF P/2009, elaborada pela Técnica 
Superior, Angela Ferreira, cujo teor se transcreve na íntegra para todos os efeitos legais:-- 

------ “Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V.ª Ex.ª que, atendendo à 
alteração do executivo Municipal bem como dos membros da Assembleia Municipal, torna-se 
necessário proceder, junto da seguradora, à actualização dos seus membros. --------------------------- 
 
------ Nos termos do disposto na Lei n.º 29/87 de 30 de Junho, na redacção que lhe foi dada pela 
Lei n.º 52-A/2005 de 10 de Outubro – Estatuto dos Eleitos Locais -, a qual estabelece, no seu art.º 
17.º, n.º 1,  o direito a um seguro de acidentes pessoais dos órgãos autárquicos, foram 
actualizados e deliberados pela Câmara municipal em sua reunião de 17 de Julho de 2007 os 
seguintes valores, os quais, para os membros dos órgãos executivos em regime de permanência, 
não podem ser inferiores a 50 vezes a respectiva remuneração mensal, face ao disposto no n.º2 
do referido art.º17.º: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vice Presidente; Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara e Vereadores  
Morte ou Invalidez Permanente: 160.000,00€; 
Incapacidade Temporária (dia):           75,00€; 
Despesas de Tratamento:      7.500,00€ 
 
Sr. Presidente: 
Morte ou Invalidez Permanente: 170.000,00€; 
Incapacidade Temporária (dia):           75,00€; 
Despesas de Tratamento:      7.500,00€ 
 
------ Neste sentido, e a fim de se proceder junto da seguradora à actualização nominativa dos 
seus membros (Câmara e Assembleia Municipal), submetem-se à aprovação da Câmara 
Municipal os valores acima referidos para os Srs. Vice Presidente, Chefe de Gabinete de Apoio 
Pessoal do Presidente da Câmara e Vereadores, uma vez que cumprem o requisito do n.º2 do 
art.º 17.º e para o Sr. Presidente a alteração do capital de  Morte ou Invalidez Permanente para 
180.000,00, face ao disposto no n.º2 do art.º 17 (superior a 50 vezes a respectiva remuneração 
mensal). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ À Consideração Superior, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Eng. Ricardo Pereira 
Alves, de 16.12.09; “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------------------- 
------A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta. --------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco-A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
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------TERCEIRO: Celebração de Protocolo entre o Município de Arganil e Eólica 
das Serras das Beiras, SA, com sede no Parque Eólico do Açor, sito ao Piódão. 
Ratificação do acto praticado pelo Senhor Presidente da Câmara, em 21 de Dezembro de 
2009, nos termos do disposto no nº 3 do artº 68º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.----------------------------------- 
------Foi presente um exemplar do protocolo em apreço, que se dá por transcrito para 
todos os efeitos e se anexa cópia à acta.-------------------------------------------------------------  
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente, referindo que “este protocolo diz respeito aos 
Parques Eólicos do Açor 2 e da Senhora das Necessidades. A Eneop pretende construir 2 
novos parques, o Parque Eólico do Açor, com 16 Mw e outro na Senhora das 
Necessidades, com 8 Mw, sendo 6 no concelho de Arganil; trata-se de um total de 22 Mw 
e este protocolo insere-se numa contrapartida inicial para a construção dos Parques, 
estando depois previsto um valor sobre a exploração destes parques”.------------------------- 
 
------O Senhor Vereador Miguel Ventura, perguntou se o Parque da Senhora das 
Necessidades, correspondente a 8 Mw é no Colcorinho, entre Arganil e Oliveira do Hospital 
e se o Parque do Açor 2 é aquele que está em frente à Malhada Chã, ao que o Senhor 
Presidente esclareceu que o Parque do Açor 2 desenvolve-se na cumeada que vai ter a S. 
Pedro do Açor; era aquele projecto que tinha alguns problemas com o Ambiente, que 
inicialmente até era um projecto maior.---------------------------------------------------------  
 
------Usou novamente da palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura para colocar uma 
outra questão: “no âmbito destes dois Parques, e obviamente não tem que estar neste 
Protocolo, existem outros pagamentos a outras entidades, nomeadamente a entidades 
locais da freguesia do Piódão; ou seja se aqueles montantes de que a Associação de 
Compartes do Piódão está a beneficiar tem a ver directamente com estes Parques”.--------- 
 
------O Senhor Presidente esclareceu que “a Associação de Compartes do Piódão recebe 
as rendas do aluguer dos terrenos, que tem a ver com o Parque que neste momento já 
está construído, que é o Parque das Pedras Lavradas, que já está em funcionamento e 
tem a ver também com estes dois novos Parques”.------------------------------------------------ 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva, referindo que “esta questão das 
Eólicas é uma questão sobre a qual eu tenho manifestado algum interesse em conhecer a 
sua evolução; o Senhor Presidente já disse qual é a localização mas, relativamente a 
prazos, neste Protocolo não está definido nenhum prazo de início da obra nem prazo de 
execução. Também não está definido o período de vigência deste Protocolo, se é por 10, 
por 15 ou por 20 anos; acho que isso devia ser definido. Não estão também definidos com 
rigor os incumprimentos das partes. Acho um Protocolo bastante pobre na sua estrutura, 
até porque eu conheço outros Protocolos que foram feitos com outros cuidados, pelo 
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menos em termos de contemplar tudo o que se refere à execução e desenvolvimento do 
próprio parque.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------Este Parque dá uma receita de 10 mil euros por Mw, à cabeça. Eu lembro-me de um 
outro Parque que dava, à cabeça, 8.500,00 euros, embora as datas também sejam 
diferentes; acho uma grande diferença entre o capital social das empresas - enquanto que 
o capital social desta empresa é de 50 mil euros, o das outras era de 24 milhões de euros. 
Enquanto que no outro Protocolo, na altura, se conseguiu mais 1% e 1,5%, de acréscimo 
de receitas para o Município sobre os 2,5%, acho que esta negociação ficou muito aquém 
do que eu esperaria. Devia ter-se ido mais além e negociado um valor superior.-------------  
------Eu sou a favor da instalação dos Parques, é uma das soluções para o próprio País, 
mas fico desiludido com o facto de estar muito aquém daquilo que já se conseguiu 
anteriormente. Queria ainda perguntar se este Protocolo, tal como está, tem validade 
jurídica entre as partes?”--------------------------------------------------------------------------------  
 
------Usou da palavra o Senhor Vereador Luis Paulo Costa, dizendo querer “apenas 
referir-me a uma frase dita pelo Senhor Vereador Rui Silva, quando ele diz que se trata de 
um protocolo pobre na sua estrutura; eu diria que este até poderá ser um Protocolo pobre 
na estrutura e se calhar rico nos resultados, por oposição a outros Protocolos que 
poderão, efectivamente, ser mais ricos na estrutura, mas cujos resultados foram 
absolutamente decepcionantes, porque o concelho, dos outros Protocolos, não recebeu 
um cêntimo. Penso que, em matéria de resultados, estes, são evidentes.----------------------  
------Certamente que o Senhor Presidente quererá responder a estas questões que o 
Senhor Vereador suscitou, de qualquer forma, também gostava de fazer aqui uma 
referência: esta Sociedade que aqui é referida, a Eólica das Serras das Beiras, é uma 
empresa do universo da Enernova e do universo da EDP e, em relação à credibilidade da 
EDP, nesta matéria, não haverá dúvidas acerca disso - às vezes, mais importante que o 
capital social de uma empresa, é saber quem é que são os seus accionistas”.----------------- 
 
------Interveio o Senhor Presidente dizendo, em primeiro lugar, “que o Protocolo tem 
enquadramento jurídico; foi visto por nós e pela própria empresa.------------------------------ 
------Relativamente ao prazo, a Eólica das Serras das Beiras já cumpriu a sua parte, 
nomeadamente o pagamento dos 220 mil euros.--------------------------------------------------- 
------Dizer também que os processos relativos a estes dois Parques encontram-se já na 
Câmara Municipal. Aquilo que se prevê é que, até ao final de 2011, estes Parques possam 
estar executados e em pleno funcionamento”.------------------------------------------------------  
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva, referindo que “devolvo a frase referida 
pelo Senhor Vereador Luis Paulo, pois tenho aqui um Protocolo que transitou de um 
Executivo para o outro Executivo, e o que aconteceu é que o Senhor Vereador, pura e 
simplesmente, ignorou-o. É um Protocolo assinado e rubricado por ambas as partes, nos 
termos em que este Protocolo está redigido, com as responsabilidades das partes 
devidamente explícitas.---------------------------------------------------------------------------------- 
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------Não me venha dizer, Senhor Vereador, que uma das empresas saiu, como se isso 
fosse argumentação; é evidente que saiu, mas a outra empresa comprou-lhe os direitos. O 
Senhor Vereador fala da idoneidade e ninguém põe em dúvida a Enernova; é evidente que 
ela também está aqui neste Protocolo - a Enernova, a PESM (Enersis) e a RES; são todas 
empresas que, de certa forma, nos merecem todo o respeito, pelo que não percebo 
porque é que o Senhor Vereador afirma que se perdeu; se isso aconteceu foi porque o 
Senhor deixou que isso acontecesse”.---------------------------------------------------------------- 
 
------Interveio novamente o Senhor Vereador Luis Paulo Costa, dizendo ao Senhor 
Vereador Rui Silva que “penso que será uma conclusão um bocadinho abusiva, de 
qualquer forma gostava de lembrar o seguinte: esse Protocolo foi montado em torno da 
constituição de uma empresa; aquilo que na gíria é designado por empresa veículo ou 
seja, uma empresa eventualmente participada por esses 3 concorrentes, eventualmente 
por subscritores públicos e/ou privados do concelho; andava tudo à volta da constituição 
desta empresa. Aquilo que diz o Protocolo, e eu tive oportunidade de o ler, é que esta 
empresa devia ter sido constituída em 2004 ou 2005; acho curioso que se questione o que 
se fez, quando a Câmara, dirigida pelo Senhor Vereador enquanto Presidente, não fez 
nada para acautelar o cumprimento desse mesmo Protocolo; digo isto, face aos elementos 
que temos disponíveis”.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente, referindo que “o Senhor Vereador Rui Silva 
falou em penalidades; mas nesse acordo de parceria a que se referiu e em que colaborou 
enquanto Presidente de Câmara, não havia nenhuma penalidade prevista para o caso de 
incumprimento das partes, o que deixava uma margem muito reduzida para a Câmara 
poder intervir em termos judiciais; mais ainda, porque uma dessas empresas já não existe 
e não tem qualquer património associado.-----------------------------------------------------------  
------Eu gostava ainda de referir que há aqui algumas questões que devem ser 
esclarecidas e uma delas tem a ver com o facto de existirem várias empresas interessadas 
na instalação de Parques Eólicos no concelho de Arganil, uma das quais a RES, que fez 
uma proposta de 5% da receita do produto da venda de energia à Câmara - porque é 
que, havendo 3 empresas que apresentaram propostas à Câmara, de valores de 
percentagens sobre a facturação, a Câmara as convidou a entenderem-se e o resultado 
final é inferior a estes 5% iniciais, que correspondiam à melhor das propostas. Esta é uma 
questão que se nos coloca e que gostaria de ver aqui esclarecida. Como é que havendo 3 
propostas iniciais, uma das quais reforço, era de 5%, o valor final é de 3,5%, no máximo 
de 4%”.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
------Usou da palavra o Senhor Vereador Rui Silva, dizendo que “o Senhor Presidente, 
com certeza, não está a pensar que eu tinha algum interesse pessoal nas Eólicas; é 
evidente que as questões têm que ser bem colocadas e analisar os prós e os contras. Há 
duas empresas que detêm os direitos de exploração e há uma empresa que é dona dos 
contratos com os Compartes; o Senhor Vereador sabe perfeitamente que até houve uma 
reunião com os Compartes, na Biblioteca, precisamente para lhes dar conhecimento de um 
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trabalho que foi mandado fazer a um Jurista, sobre a validade daqueles contratos - era 
um assunto tão complicado e delicado, que se chamou a atenção dos Compartes para 
haver um entendimento entre todos, para o aluguer dos terrenos ser uniforme. As 3 
empresas entenderam formar um grupo para resolverem esta questão, até porque havia 
um outro problema, que era custear a linha de transporte. Houve, da parte da Câmara, e 
da Assembleia Municipal, o maior empenhamento e a maior responsabilidade para levar 
este processo a bom termo; e conseguimo-lo, nos termos em que está, de 2,5% mais 
1,5%. O contrato é feito com 3 empresas mas, mesmo que falte uma, estão lá as outras 
duas; não percebo porque é que se faz tábua-rasa de um Protocolo desta natureza 
quando, se fosse cumprido, já estaria prestes a funcionar, pois estava previsto começar a 
funcionar no início de 2010. Não percebo porque é que a Câmara fez tanta questão de 
ignorar este Protocolo, nos termos em que estava redigido”.------------------------------------- 
 
------Interveio o Senhor Vereador Luis Paulo Costa, referindo que “por aquilo que 
disse, deduzo que algures em 2004 ou 2005, tenha sido constituída a empresa que é 
referida no Protocolo e que nesse período também tenha sido aberta essa possibilidade de 
subscrição; gostava de ter informação relativamente a essa suposta empresa, uma vez 
que desconheço a constituição da mesma e, reforço, que é desta empresa que estaria 
dependente o cumprimento deste Protocolo porque, repito, todo o Protocolo anda à volta 
dessa mesma empresa que teria que ser constituída em 2004 ou 2005; fico a aguardar 
esclarecimentos de que a mesma foi constituída nesse período”.-------------------------------- 
 
------Usou da palavra o Senhor Vice-Presidente, referindo ficar “surpreendido, com 
tudo o que acabei de ouvir aqui; o que trespassa disto é uma falta de estratégia que terá 
havido ao longo do processo porque, inicialmente, dá-se a entender que andaram a 
negociar com os Compartes sozinhos; depois, mais tarde, houve esta tentativa de juntar 
as empresas para tentar encontrar uma solução e, por outro lado, o Senhor Vereador diz 
que as empresas é que se entenderam. Enquanto outros concelhos avançaram – isto é 
que é lamentável – a passos firmes, com uma estratégia definida daquilo que pretendiam 
em relação às Eólicas, Arganil andou a marcar passo”.-------------------------------------------- 
 
------Interveio o Senhor Presidente, referindo que “o Senhor Vereador Rui Silva disse 
que foi feita uma reunião com os Compartes para lhes dar conhecimento da validade dos 
contratos; eu acho é que este processo não começou bem, porque é referido numa carta 
da PES que quando no final de 98 nos aproximámos dessa Câmara Municipal para obter a 
vossa colaboração nos projectos que se integravam nesse concelho, foi-nos indicado que 
não existia uma política da Câmara no que se referia a esses processos e que nos 
devíamos dirigir aos legítimos gestores dos terrenos afectados e assim fizemos; eu acho 
que o grande erro foi logo aqui – a Câmara não ter liderado todo este processo. Quando 
se permitiu que as empresas contactassem directamente com as Associações de 
Compartes, era expectável que isto pudesse acontecer; que houvesse empresas que 
chegassem a acordo com as Associações de Compartes e que houvesse outras empresas 
que chegavam a acordo com as Juntas de Freguesia. Depois, construir o caminho para a 



 
 
 
 
 
 
 
 

M U N I C Í P I O  D E  A R G A N I L  
CÂMARA MUNICIPAL  

 

  
                            RR ee uu nn ii ãã oo   dd ee   CC ââ mm aa rr aa   dd ee   00 55    ddd eee    JJJ aaa nnn eee iii rrr ooo   dd ee   22 00 11 00  

15

instalação dos Parques Eólicos, era mais difícil. Se a Câmara tivesse liderado este processo 
desde o início, como por exemplo a Câmara da Pampilhosa da Serra, com os Compartes e 
as Juntas de Freguesia, hoje poderíamos ter um Parque Eólico instalado no concelho, 
muito superior àquele que temos. Esta parece-me ser a grande crítica que se pode fazer 
relativamente a todo o processo. Também sei que não foi um processo simples e em que 
a opinião no concelho fosse unânime; participei na Assembleia Municipal e o Senhor 
Vereador sabe qual era a minha posição desde o início. Acho que esta reflexão é 
importante, para que se esclareçam as coisas de uma vez por todas”.-------------------------- 
 
------Interveio novamente o Senhor Vereador Rui Silva, referindo que, “em termos 
informativos e históricos, o problema com os Compartes, não há dúvida de que poderá ter 
sido mal gerido; relativamente à Pampilhosa da Serra, quando fala dos 5%, aí também 
estão incluídos os alugueres dos terrenos. E nos 2,5% não estão os terrenos. E esses 
contratos já estão feitos com os Compartes. Esta situação foi altamente prejudicada 
porque houve uma série de freelancers que não tinham nada a ver com as empresas, que 
andaram a assinar contratos e adiantaram dinheiro às pessoas e depois, para reverter, 
tinha que ser pago em dobro. Todo este processo foi muito confuso; o Senhor Vice-
Presidente sabe que durou quase 4 anos.------------------------------------------------------------  
------Relativamente à empresa, quando foi constituída, tinha já assegurado o espaço que 
hoje é pertença da Midoconta - as subscrições eram à posteriori; chamava-se Eólicas de 
Arganil e, em Góis, Eólicas de Góis. Este Parque tinha 150 Mw, 50 estavam imputados a 
Góis e 100 a Arganil e eram constituídas 2 empresas - uma para Arganil e outra para Góis. 
Este Protocolo não refere o nome da empresa pois, na altura, ela não estava constituída; 
fala em Empresa, para justificar os 3 parceiros que constituíam o grupo. Cada um dos 
parceiros tem responsabilidades no Protocolo, e a Câmara devia activar esse processo, 
porque eles são responsáveis, está tudo assinado pelos próprios”.------------------------------  
 
------O Senhor Presidente referiu que, “como deve calcular, a Câmara analisou o 
Protocolo detalhadamente, submetendo-o a análise jurídica ao nosso consultor jurídico e a 
informação que nos foi transmitida foi que, face à ausência de penalidades, face à 
ausência de uma das empresas já não ter património, seria muito difícil uma batalha 
judicial sobre essa matéria; por outro lado, relativamente à instalação de Parques, o que 
estava previsto eram 100 Mw; foi-nos transmitido pelas empresas que as 
responsabilidades estariam em 60% a executar pela Enersis e 40% a executar pela 
Enernova; neste momento a Enernova não tendo cumprido esse Protocolo como ele 
estava estabelecido, em termos de instalação, já ultrapassou o valor que estava previsto, 
em termos de produção. A Enersis tem em construção um Parque Intermunicipal entre 
Arganil e Pampilhosa da Serra, já em período de testes, e tem prevista a construção de 
outro Parque de 10 Mw, que não chegará a esse potencial, mas a expectativa é que num 
próximo concurso o possa concretizar e, em termos de potencial eólico, ultrapassaremos 
por certo, os 100 Mw”.--------------------------------------------------------------------------------- 
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------O Senhor Vereador António Cardoso perguntou se, relativamente a essas 
empresas eólicas, foi feita alguma escritura pública, ao que o Senhor Presidente 
respondeu que essa empresa é a “Parques Eólicos de Arganil”, que é a responsável pela 
construção do Parque Intermunicipal de Arganil – Pampilhosa da Serra e que será 
necessário confirmar se se trata da mesma empresa.---------------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura, dizendo que “não me vou 
imiscuir nesta discussão, porque não tenho dados suficientes para me poder pronunciar 
sobre a mesma; quero apenas colocar uma questão ao Senhor Presidente: relativamente à 
eventual instalação de um Parque Eólico na freguesia da Teixeira, já há alguma matéria 
concreta? Vai concretizar-se em breve?”------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente respondeu que “há uma intenção da Enersis - porque agora a 
empresa já foi vendida e há um grupo que comprou o nome, continuando a chamar-se 
Enersis - de construir um Parque de 10 Mw, que é no alto do Porto Castanheiro; é o 
prolongamento deste Parque que agora foi construído, integralmente no concelho de 
Arganil; há apenas uma questão a resolver, porque uma das torres está em espaço Agro-
Silvo-Pastoril, pelo que está a decorrer uma alteração ao PDM, para permitir que essa 
torre possa ser instalada como as restantes; já foi feita a avaliação de impacto ambiental e 
só depois da alteração ao PDM é que o Parque poderá ser construído na sua totalidade.---- 
 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar do acto praticado pelo 
Senhor Presidente da Câmara, no dia 21 de Dezembro de 2009, nos termos do disposto no 
nº 3 do artº 68º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------  

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco-A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Atribuição do abono para falhas.---------------------------------------------- 
------Foi presente a informação nº 92, datada de 21/09/2009, elaborada pela 
Coordenadora Técnica, Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra para todos os efeitos 
legais: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “De acordo com a inf. nº 50 da DAGF, Recursos Humanos, e despacho do Sr Presidente da 
Câmara Municipal, de acordo com o ponto 2.3.1.2. do Pocal ( Fundo de Maneio), de acordo com a 
inf. nº 118/2009 da DAGF – Ctc, e opinião manuscrita do Dr. Miguel Maranha, proponho a V. 
Exas., que nas minhas faltas e impedimentos, a retribuição do abono para falhas, seja efectuada a 
favor do colaborador Paulo Jorge Mateus Pimenta Teixeira. --------------------------------------------------- 

------ À Consideração Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Eng. Ricardo Pereira 
Alves, de 18.12.09; “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------------------- 
------A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta. --------- 
 
 
 

Cap í tu lo  Terce i ro  

                                                   EEE xxx ppp eee ddd iii eee nnn ttt eee    

 
 

------PRIMEIRO: Do Agrupamento de Escolas de Côja, com sede em Côja, ofício a 
solicitar a indicação de dois elementos do Município, designados para representarem o 
mesmo no Conselho Geral. ----------------------------------------------------------------------------- 
------O senhor Presidente propôs que os elementos para representarem o Município no 
Conselho Geral fossem os seguintes: Ele próprio, Ricardo Pereira Alves e o Senhor 
Vereador Luis Paulo Costa. ------------------------------------------------------------------------------ 
------Analisada que foi a proposta, deliberou-se por unanimidade, aprová-la.------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco-A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Da Junta de Freguesia de Anceriz, ofício a solicitar a atribuição de um 
subsidio para ajudar a custear as despesas de aquisição de uma viatura.----------------------- 
------Analisado que foi o pedido, deliberou-se, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de 5000,00€ (cinco mil euros), nos termos da al. b), do nº 6 do artº 64, da Lei 
nº 169/99 de 18 de Setembro e ulteriores alterações.--------------------------------------------- 
------Dê-se conhecimento de tal liberalidade à Secção Financeira, com vista à ulterior 
operacionalização da deliberação.--------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo do Decreto-
Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de 
Janeiro, a fim de se tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Da Associação Filarmónica Barrilense, com sede em Barril de Alva, 
oficio a solicitar apoio financeiro para aquisição de uma viatura. --------------------------------- 
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------Analisado que foi o pedido, deliberou-se, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de 2.500,00€ ( dois mil e quinhentos euros), nos termos da al. a), do nº 4 do 
artº 64, da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro e ulteriores alterações.--------------------------- 
------Dê-se conhecimento de tal liberalidade à Secção Financeira, com vista à ulterior 
operacionalização da deliberação.--------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo do Decreto-
Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de 
Janeiro, a fim de se tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------- 
 
 

Capítulo Quarto 

Requerimentos Diversos 
 
 
------PRIMEIRO: De Cesário Augusto do Carmo Almeida, residente na localidade de 
Porto Castanheiro, freguesia de Teixeira, a requerer a emissão de certidão de constituição 
de Propriedade Horizontal relativamente a um edifício situado em Porto Castanheiro, 
freguesia de Teixeira, descrito na Conservatória do Registo Predial de Arganil sob o nº 
583/20090415.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Foi presente a informação datada de 14/12/2009, elaborada pela Técnica Superior 
Urbanista, Eduarda Figueiredo, cujo teor se transcreve na íntegra para todos os efeitos 
legais:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------DEPOIS DE ANALISADO O PEDIDO CUMPRE-ME INFORMAR QUE: -------------------------------------- 
------Por requerimento com registo de entrada no Balcão Único, sob o nº 1184, datado de 18 de 
Novembro de 2009, veio, o Sr. Cesário Augusto do Carmo Almeida requerer, a constituição de 
Propriedade Horizontal de um edifício situado, em Porto Castanheiro, Freguesia de Teixeira.-------- 
------Das plantas apresentadas, todas as fracções irão ficar autónomas, cumprindo assim todos os 
requisitos legais necessários à Constituição do Edifício em Regime de Propriedade Horizontal.----- 
------Em conclusão, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação e emissão da respectiva certidão.- 
------Á Consideração Superior.------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 15.12.2009; À 
Reunião de Câmara.---------------------------------------------------------------------------------- 
------Analisado que foi o processo, deliberou-se por unanimidade, emitir a certidão nos 
termos do artº 66º do RJUE.--------------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
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------SEGUNDO: De Álvaro Matos Bandeira, residente no lugar de Sequeiros, freguesia 
de Celavisa, a solicitar emissão de Certidão de Compropriedade, relativa aos prédios 
rústicos, denominados de: Corvaxa, Pá Joana, Alheiros, Vinha Velha, Alagoa, Lomba e 
Sourro, sitos na freguesia de Celavisa, inscritos, respectivamente, na respectiva matriz 
predial rústica sob os nºs 398, 1063,1342,1774, 6198, 8043 e 1051.---------------------------- 
------Foi presente a informação datada de 17 de Dezembro de 2009, elaborada pela 
Técnica Superior Urbanista, Eduarda Figueiredo, cujo teor se transcreve na íntegra para 
todos os efeitos legais:---------------------------------------------------------------------------------- 
------“O requerente solicita certidão de compropriedade ao abrigo do nº 1 do artº 54, da 
Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto. --------------------------------------------------------------------- 
------Uma vez que se trata de uma divisão de sete prédios, localizados na Freguesia de 
Celavisa, para fins não urbanos, resultando rentabilidade para os co-proprietários, propõe-
se a V. Exa. o envio à Reunião de Câmara no sentido do deferimento do solicitado.--------- 
------À consideração Superior.”------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Eng. Ricardo Pereira 
Alves, de 18.12.09; “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a citada informação. 
Emita-se a certidão. Notifique-se.---------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 

 
 
 

Cap í tu lo  Qu in to  

                                             EEEmmmppp rrr eee iii ttt aaa ddd aaa sss    

 
 
------PRIMEIRO: Requalificação do Sub-Paço em Arganil. Proposta para aprovação 
da minuta do contrato adicional. ---------------------------------------------------------------------- 
------Foi presente a informação do Técnico Superior, João Martins, nº667, datada de 27 de 
Outubro de 2009, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, bem 
como um exemplar da Minuta do Contrato Adicional, que se dá por reproduzido e se 
anexa cópia à acta.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Propõe-se à Reunião de Câmara Municipal, aprovação da minuta do contrato adicional da 

empreitada supracitada, conforme disposto no artigo 116º do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, 
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para se proceder ao seu envio à empresa adjudicatária, nos termos do artigo 108º do mesmo 

diploma legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ À Consideração Superior.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Engº Ricardo Pereira Alves, 
datado de 10.12.2009: À Reunião de Câmara.------------------------------------------------ 

 
------Interveio o Senhor Vereador Rui Silva, perguntando se o Senhor Presidente não 
tinha dito que este tema iria ser avaliado posteriormente, a seguir à auditoria.---------------- 
 
------O Senhor Presidente respondeu que, de facto, tinha referido que todos os 
procedimentos relativamente à análise de autos ficavam suspensos; no entanto, “este é 
uma consequência de um Auto aprovado; é a aprovação só da minuta do contrato; esses 
trabalhos estão reconhecidos e é essa a razão por esse ponto estar aqui; relativamente a 
Autos que ainda não foram submetidos a Reunião de Câmara, só o serão depois dos 
resultados da auditoria”.--------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra, dos Senhores 
Vereadores Rui Miguel da Silva e Eduardo Miguel Duarte Ventura, aprovar a referida 
Minuta do Contrato Adicional a celebrar entre o Município e a firma JMF – Joaquim 
Fernandes Marques & Filho, Lda., e conferiu poderes ao Senhor Presidente para, em nome 
da Autarquia, proceder à outorga dos referidos documentos. Remeta-se o teor desta 
deliberação à Secção Financeira com vista à ulterior operacionalização da mesma.----------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.-------------------------------------------------------- 
 
 
------O Senhor Vereador Rui Silva fez a seguinte declaração de voto:------------------ 

------“Voto contra porque discordo da relação entre a natureza dos trabalhos e o motivo ou 
argumentação que os sustenta, nomeadamente, é despropositada a denominação de 
“Parque Verde Urbano”, quando se constrói uma laje contínua de betão armado, em 
Reserva Ecológica, com área de 4.200m2, e por outro lado, aceitar o aumento dos custos 
em mais do dobro na aplicação da relva, alterando a relva de sementeira, conforme 
previsto, para relva de tapete, com a argumentação de na próxima Ficabeira/ 2009 em 
Setembro, poder o Sub-Paço, estar apresentável, e consequentemente, porque, ao 
aproximar-se do acto eleitoral de Outubro passado, interpreto estas decisões, ao tempo, de 
um acto de pura propaganda eleitoral.” -------------------------------------------------------------- 
 
------Interveio o Senhor Presidente, referindo que “só gostaria de recordar que o que está 
em apreciação é a proposta de minuta do contrato adicional e não a natureza dos 
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trabalhos; de qualquer forma, relativamente ao comentário que fez, falávamos de facto de 
um Parque Verde Urbano, que tinha uma estrada impermeabilizada; registo a sua 
apreciação sobre a questão da laje, quando uma estrada, no mandato anterior percorria 
um Parque Verde Urbano”.------------------------------------------------------------------------------ 
 
------O Senhor Vereador Miguel Ventura fez a seguinte declaração de voto:--------- 

------“Relativamente ao meu voto contra, não obstante já ter tido a oportunidade de 
expressar o meu agrado pela intervenção que foi feita no Sub-Paço em Arganil, tenho de 
confessar que a intervenção que o Senhor Presidente efectuou no início desta reunião, 
deixou-me preocupado e a pensar em tudo o que ocorreu na execução daquele projecto; 
daí que, até que essa questão esteja devidamente esclarecida, não vou novamente 
pronunciar-me acerca da requalificação do Sub-Paço, tanto mais que estes trabalhos a 
mais foram aprovados no anterior executivo”.-------------------------------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Beneficiação da Ligação da EM 544 Folques/ Arganil (Av. Dos 
Carecas). Homologação do Auto de Recepção Definitiva para efeitos de extinção de 
caução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Foi presente a informação da Técnica Superior Carla Neves, nº 774, datada de 15 de 
Dezembro de 2009, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, bem 
como um exemplar do Auto de Recepção Definitiva, que se dá por reproduzido e se anexa 
cópia à acta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ “De acordo com o Dec. Lei Nº59/99 de 2 de Março, artº229, nº1, dado já ter decorrido cinco 
anos contados da data da recepção provisória (efectuada a 30/08/2004), foi realizada uma vistoria 
final à obra supra referida. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Verificada a situação, considera-se que os trabalhos integrados na realização da empreitada 
em epígrafe, se encontram em condições de serem recebidos definitivamente e permitirem a 
extinção da caução, constatando-se que não há quantias retidas nos pagamentos de acordo com 
o nº1 do artigo 211º do referido decreto-lei, dado que foi prestada uma caução de 10% sobre o 
valor de adjudicação de trabalhos normais e trabalhos a mais. ------------------------------------------------ 
------Face ao exposto, solicita-se a V.Ex.ª a homologação do Auto de Recepção Definitiva, que 
junto se anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Após a aprovação, para efeitos do enunciado anteriormente, deverão ser libertadas as 
seguintes garantias bancárias: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. - Garantia bancária Nº321-02-0087854 emitido pelo Banco Pinto Sotto Mayor, no valor de 

24.293,53€, correspondente a 5% do valor de adjudicação. 

2. Garantia bancária Nº 02/05/DCCS/2004 emitido pela Caixa De Crédito Agrícola Mútuo 

Beira Centro, no valor de 4.791,81€, correspondente a 5% do valor de adjudicação de 

trabalhos a mais. 
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3. Garantia bancária Nº721/2004-P emitido pelo Banco Português de Negócios, no valor de 

5.092,13€, reforço caução correspondente ao valor retido no pagamento do Auto de 

medição Nº1 Trabalhos a mais; 

4. Garantia bancária Nº794/2003-P emitido pelo Banco Português de Negócios, no valor de 

10.470,72€, reforço caução correspondente aos valores retidos nos pagamentos dos Autos 

de medição Nºs6 e 7; 

5. Garantia bancária Nº 16/05/DCCS/2003 emitido pela Caixa De Crédito Agrícola Mútuo 

Beira Centro, no valor de 2.476,41€, reforço caução correspondente ao valor retido no 

pagamento do Auto de medição Nº5; 

6. Garantia bancária Nº 9726000184088019 emitido pela Caixa Geral de Depósitos no valor 

de 3.361,02€, reforço caução correspondente ao valor retido no pagamento do Auto de 

medição Nº4;  

7. Garantia bancária Nº 09/05/DCCS/2003 emitido pela Caixa De Crédito Agrícola Mútuo 

Beira Centro, no valor de 1.985,46€, reforço caução correspondente ao valor retido no 

pagamento do Auto de medição Nº3;  

8. Garantia bancária Nº 03/05/DCCS/2003 emitido pela Caixa De Crédito Agrícola Mútuo 

Beira Centro, no valor de 2.294,14€, reforço caução correspondente ao valor retido no 

pagamento do Auto de medição Nº2; 

9. Garantia bancária Nº321-02-0123734 emitido pelo Banco Pinto Sotto Mayor, no valor de 

1.412,33€, reforço caução correspondente ao valor retido no pagamento do Auto de 

medição Nº1; 

10. Garantia bancária Nº 04/05/DCCS/2006 emitido pela Caixa De Crédito Agrícola Mútuo 

Beira Centro, no valor de 9.469,61€, em substituição do reforço caução  apresentado 

através das garantias bancárias: 

o Garantia bancária Nº321-02-0123734 emitido pelo Banco Pinto Sotto Mayor, no 

valor de 1.412,33€, reforço caução correspondente ao Auto de medição Nº1;  

o Garantia bancária Nº 03/05/DCCS/2003 emitido pela Caixa De Crédito Agrícola 

Mútuo Beira Centro, no valor de 2.294,14€, reforço caução correspondente ao Auto 

de medição Nº2;  

(estas duas garantias deveriam ter sido canceladas,  uma vez que foram 

substituídas pela referida anteriormente, o que dep ois de analisado o processo 

com a secção financeira, isto não se verificou) 
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o E para reforço caução correspondente aos valores retidos nos pagamentos do Auto 

de medição Nº8 (1.485,19€), Auto de medição Nº9 (555,64€), Auto de medição Nº2 

trabalhos a mais (210,00€), 1ª revisão de preços (578,05€), 2ª revisão de preços 

(664,99€), 3ª revisão de preços (1.366,14€), cujo total é de 4.860,01€ 

o De referir que a garantia mencionada no ponto 10, inclui ainda o valor retido no 

pagamento do Auto de medição nº1 (903,13€) da empreitada: BENEFICIAÇÃO DE 

TROÇO DE ESTRADA 522-1, ENTRE VILARINHO E BARRAGEM DAS 

FRONHAS, sendo que, de acordo com a mapa de controlo de garantias daquela 

obra, aquele valor foi restituído através da ordem de pagamento nº33/06. Tendo 

sido já efectuada a recepção definitiva da obra em causa, presumo que o referido 

valor abrangido na referida garantia bancária poderá ser libertado.  

------ O valor total do referido anteriormente é de  9.469,61€, -------------------------------------------------- 

11. Junto se anexa cópias das garantias bancárias e mapa de controlo de garantias bancárias. 

------ À consideração superior. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Engº Ricardo Pereira Alves, 
datado de 16.12.2009: À Reunião de Câmara.------------------------------------------------ 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura, referindo que “numa anterior 
reunião, foi levantada a questão, julgo que pelo Senhor Vereador Rui Silva de, à saída do 
Mourão, haver alguns problemas na estrada; este Auto de Recepção que estamos a 
aprovar inclui esse traçado ou vai só até à zona da Av. Dos Carecas, ou seja da intersecção 
da Av. Dos Carecas até Folques? Porque a grande deficiência está entre a Av. Dos Carecas, 
até ao Mourão, que deveria ser colmatada”.---------------------------------------------------------- 
 
------Interveio o Senhor Presidente dizendo que “aquilo que me foi transmitido foi que 
foi feito um prolongamento para o abastecimento de água e esgoto nessa zona que o 
Senhor Vereador referiu. O trabalho que foi executado pela Câmara e na altura não terá 
sido suficientemente bem compactado; não se terá usado “tout-venant”, mas outro 
material. Aquilo que está a acontecer é que essa vala está a ceder e a causar alguns 
problemas”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva, referindo que “acho que foi mesmo 
utilizado “tout-venant”, mas uma vez que os terrenos são muito frágeis, o próprio “tout-
venant”, com o peso, abate sempre. Mas neste troço, a culpa não pode ser imputada ao 
empreiteiro, mas à Câmara; isto acontece e terá que ser a Câmara a refazer. No entanto, e 
uma vez que temos um Chefe de Gabinete que é Engenheiro, acho que há muitas 
deflexões perigosas no troço até Folques, e poderiam chamar o empreiteiro a repor essas 
deflexões. Há algumas zonas em que o pavimento está completamente fissurado e havia 
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necessidade de o reparar. Acho que está na altura, antes de fazer a recepção, de obrigar o 
empreiteiro a repor essas zonas”.----------------------------------------------------------------------  
 
 
------O Senhor Presidente referiu que “havia outras questões que tinham a ver com os 
trabalhos e que, em obra, provavelmente, deviam ter sido executadas; existindo da nossa 
parte a constatação de que há algumas fissuras na estrada, e que são da responsabilidade 
do empreiteiro, apesar de terem sido feitas algumas correcções, se nós entendermos que 
devem ser corrigidas, votaremos contra a homologação e o empreiteiro terá que fazer 
essas correcções”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Analisada que foi a informação que antecede, a Câmara Municipal, deliberou por 
unanimidade, indeferir a homologação do Auto de Recepção Definitiva, pelas razões acima 
mencionadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo do Decreto-
Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de 
Janeiro, a fim de se tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------- 
 
 
 
------TERCEIRO: Construção da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, Pré-Escolar 
e Creche de Côja. Proposta para aprovação de revisão de preços provisória.---------------- 
------Foi presente a informação da Técnica Superior Carla Neves, nº 790, datada de 17 de 
Dezembro de 2009, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais.-------- 

------1) A obra supracitada, foi adjudicada por deliberação de reunião de Câmara de 26/03/2008 à 
empresa “Joaquim Fernandes Marques & Filho, Lda.”, pelo valor da sua proposta de 
1.048.680,59 (um milhão quarenta e oito mil seiscentos e oitenta euros e cinquenta e nove 
cêntimos), acrescido do Iva á taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------- 
------ Nesta data, vem a empresa apresentar a revisão de preços provisória nos termos do Dec. Lei 
Nº6/2004 de 6 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------- 
------ A revisão de preços apresenta o valor de 8.675,12€, sendo que de acordo com o nosso 
programa SCE, confirma-se o valor apresentado para aprovação, conforme documentos em anexo. 
Perante o exposto, propõem-se para aprovação a revisão de preços provisória, dado que nesta 
data ainda não são conhecidos os índices dos meses de Julho e Agosto de 2009,  no valor total de 
8.675,12€ + IVA = 9.108,88€.  --------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Mapa Financeiro da Obra: 
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Auto nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Data 30-06-2008 31-07-2008 29-08-2008 30-09-2008 31-10-2008 28-11-2008 31-12-2008 31-01-2009 27-02-2009 31-03-2009 30-04-2009 29-05-2009 30-06-2009 31-07-2009 31-08-2009

Fact . nº
data
valor 7.800,00 28.928,35 24.874,48 75.813,01 54.995,30 51.720,16 34.193,86 30.533,72 80.378,13 54.214,81 40.378,03 63.220,85 183.052,92 200.402,01 106.954,52
IVA 390,00 1.446,42 1.243,72 3.790,65 2.749,77 2.586,01 1.709,69 1.526,69 4.018,91 2.710,74 2.018,90 3.161,04 9.152,65 10.020,10 5.347,73
total 8.190,00 30.374,77 26.118,20 79.603,66 57.745,07 54.306,17 35.903,55 32.060,41 84.397,04 56.925,55 42.396,93 66.381,89 192.205,57 210.422,11 112.302,25

Auto nº 1 2 3 4 5
Fact . nº
data 31-12-2008 30-06-2009 31-07-2009 31-08-2009 06-10-2009
valor 4.540,48 3.491,75 33.034,10 11.335,85 18.997,25
IVA 227,02 174,59 1.651,71 566,79 949,86
total 4.767,50 3.666,34 34.685,81 11.902,64 19.947,11

Total c/ Iva

Trabalhos a mais

Total 

 

Valor de adjudicação - 1.048.680,59€ 
Trabalhos contratuais – 1.037.460,15€ 
% trabalhos contratuais – 98,93% 
Trabalhos a mais aprovados –71.399,43€ 
% Trabalhos a mais – 6,81% 
Trabalhos a menos –11.220,44€ 
% Trabalhos a menos – 1,07% 
  
------ À Consideração Superior, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Engº Ricardo Pereira Alves, 
datado de 18.12.2009: À Reunião de Câmara.------------------------------------------------ 

------Analisada que foi a informação que antecede, a Câmara Municipal, deliberou por 
maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Rui Silva, aprovar a revisão de preços 
provisória.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo do Decreto-
Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de 
Janeiro, a fim de se tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Sex to  

AAA sss sss uuu nnn ttt ooo sss    III nnn ccc lll uuu ííí ddd ooo sss    nnn aaa    OOO rrr ddd eeemmm    ddd ooo    DDD iii aaa    

( Artº 83 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro e 
ulteriores alterações) 

 
 
------PRIMEIRO: Constituição de Fundo de Maneio, no valor de 750.00€.--------------- 

------O Senhor Presidente da Câmara, Ricardo Pereira Alves, propôs ao Executivo Municipal 
que, nos termos do disposto do artº 83º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterada 
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pela Lei nº 5-A/02 de 11 de Janeiro e nos termos do Regimento em vigor, reconheça a 
urgência de deliberação sobre o assunto identificado em epígrafe.------------------------------ 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a inclusão na Ordem do Dia 
do referido assunto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente, explicou as razões que justificam a constituição do fundo de 
maneio e apresentou a seguinte proposta:----------------------------------------------------------- 

------Administração Autárquica: ------------------------------------------------------------------- 
------Classificação Económica – 02.01.08 – Material de Escritório (250,00 €)------------------- 
------Classificação Económica – 02.01.14 – Outro Material – Peças (250,00 €)----------------- 
------Classificação Económica – 02.02.25 – Outros Serviços (250,00€).------------------------- 
------Ficando responsável a Coordenadora Técnica, Ana Maria da Costa Rodrigues Luzio.--- 
------Analisada que foi a proposta, deliberou-se, por unanimidade, aprovar a constituição 
do Fundo Permanente para o ano de 2010, no montante proposto, nos termos do ponto 
2.3.4.3 do POCAL.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo do Decreto-
Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de 
Janeiro, a fim de se tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------- 
 
 

Capítulo Sétimo 

Comunicações da Presidência 
 
------O Senhor Presidente informou que, no âmbito da sua competência, praticou o 
seguinte acto: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Aprovação da alteração nº 8 ao Orçamento e nº 7 às GOP’s, de 2009. ------------------ 
------O Senhor Presidente informou ainda, que havia sido convidado a participar no 
Fórum sobre a E.N. 342, que se realiza no próximo dia 8, na Casa do Povo, onde irá estar 
presente e convida os Senhores Vereadores a participarem.-------------------------------------- 
 
 

ENCERRAMENTO 

 
------E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 
quando eram doze horas e quarenta e cinco minutos, para constar se lavrou a presente 
acta, que eu Carla Maria Conceição Rodrigues, redigi e vou assinar, junto do Senhor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Documentos relativos à apresentação do Senhor Vereador Luis Paulo Costa, 

referidos na folha 4 da acta. 
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