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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
 

REALIZADA EM 
 

7 DE JANEIRO DE 2013 
 
 

 
 

 

------Aos sete dias do mês de Janeiro do ano de 2014, 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, Maria da Graça dos Prazeres 
Ferreira Lopes, António Luis Júlio da Fonseca Sêco, Eduardo Miguel Duarte Ventura e 
João Pedro Travassos de Carvalho Pimentel 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  

   

------Pediu a palavra o Senhor Presidente para propor dois votos de pesar; “o 
primeiro, pelo falecimento do Padre António Dinis, pessoa muito conceituada e com 
um enorme reconhecimento pelo trabalho social relevante que desempenhou e como 
pároco das freguesias do alto concelho e a quem a Câmara Municipal justamente 
atribuiu a medalha de ouro do concelho. Por isso propunha um voto de pesar, pelo 
falecimento do Padre António Dinis que depois será transmitido à paróquia de Côja e 
também à família.----------------------------------------------------------------------------  
------O segundo voto de pesar, pelo falecimento de Eusébio da Silva Ferreira, que era 
verdadeiramente um símbolo nacional e que nos deixou no passado domingo. Queria 
deixar um voto de pesar e manifestar também a admiração e o reconhecimento pelo 
símbolo que ele foi, e que continua a ser, do nosso país.”-------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura começando por “desejar um 
bom ano de 2014 a todos, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais e 
que, na nossa missão, enquanto membros deste executivo, saibamos dar o nosso 
contributo para o engrandecimento do nosso concelho.----------------------------------- 

ACTA Nº 1 
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------Queria também, em nome da bancada do Partido Socialista, associar-me aos 
dois votos de pesar apresentados pelo Senhor Presidente. De facto, o Padre António 
Dinis foi um cidadão merecedor de toda a nossa consideração e da nossa estima, 
tanto em termos pessoais como em termos sociais pelo que fez ao longo da sua vida, 
no âmbito da ação social e da solidariedade, nomeadamente pelas pessoas do alto 
concelho; a sua obra é bem evidente em Côja e também na freguesia da Benfeita, nos 
dois equipamentos sociais de extrema importância, de grande qualidade, que servem 
essa população. Deixamos também aqui expresso o nosso profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor Padre António Dinis.------------------------------------------------  
------Associamo-nos ainda ao voto de pesar pelo falecimento dessa figura de âmbito 
nacional que faleceu no passado domingo, Eusébio da Silva Ferreira.-------------------- 
------Gostaria de partilhar algumas preocupações com o Executivo, e deixar algumas 
sugestões; a primeira tem a ver com a utilização da Cerâmica Arganilense para a 
realização de algumas iniciativas que decorreram nesta fase final do ano. Concordo e 
subscrevo que a Câmara apoie todas as instituições através da cedência de 
instalações para a realização dos seus convívios de Natal e de fim de ano; mas 
entendo que algumas das iniciativas que ali decorreram, pelo número de pessoas que 
envolveram, poderiam beneficiar de espaços mais adequados para a sua realização, 
noutras estruturas municipais, como por exemplo a sala do Parque de Campismo do 
Sarzedo; todos conhecemos as dificuldades que existem em colocar aquele 
equipamento a funcionar, mas se lhe fosse dada outra utilização, também se 
aproveitava a oportunidade para a sua divulgação, também se promovia, também se 
demonstrava que é um espaço com condições para este tipo de eventos. Obviamente 
que há instituições com um número de pessoas mais significativo, cuja capacidade do 
Parque não é suficiente e aí, tudo bem, se a Cerâmica, em termos de espaço, tem 
essas condições, e disso é exemplo o convívio do Rádio Clube de Arganil, 
concordamos que possam aí ser realizadas essas iniciativas. Deixava a sugestão para 
que, em futuras iniciativas, que possamos também promover o Parque de Campismo 
do Sarzedo, que tem condições para esse fim, e pode ser um sinal de que algum 
interessado se possa mostrar disponível para rentabilizar esse espaço, para além dos 
custos da sua utilização serem bastante mais reduzidos que na Cerâmica.-------------- 
------Outro assunto tem a ver com a comemoração do Foral de Arganil, os 900 anos 
do primeiro Foral e os 500 anos do Foral Manuelino, que se assinalam neste ano de 
2014; queria manifestar a nossa disponibilidade para podermos participar na 
elaboração do Programa das Comemorações. O Foral não deve ser comemorado 
apenas pela Câmara Municipal de Arganil, deve todo o concelho estar envolvido 
nestas comemorações. Deixava esta sugestão ao Senhor Presidente, para que a 
Comissão Organizadora pudesse ser alargada e deixava a nossa disponibilidade para 
podermos dar contributos para essas comemorações, que devem servir para enaltecer 
toda a história deste concelho, que como se vê, tem 900 anos, que deve ser 
enaltecida e servir de referência para os nossos vindouros.------------------------------- 
------Partilho ainda uma preocupação com a sinalização rodoviária no nosso concelho; 
fui abordado recentemente por algumas pessoas que têm dificuldade em se 
movimentar, sobretudo pessoas que não conhecem e que não estão à vontade nas 
nossas estradas, nomeadamente em direção ao alto concelho e ao Piódão; deixava 
uma vez mais este alerta, para que a nova sinalização, no início do próximo Verão, 
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esteja colocada no terreno e que pudéssemos dar melhores condições a quem nos 
visita.----------------------------------------------------------------------------------------- 
------Ainda duas questões, relacionadas com as Comunidades Intermunicipais: 
gostávamos que o Senhor Presidente nos transmitisse informações sobre como 
decorreu o processo de extinção da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior 
Norte; sabemos que foi extinta recentemente pelo que, relativamente a património, 
aos projectos em curso, qual é a sequência futura de todo o trabalho que foi feito ao 
longo dos últimos anos. No que se refere à Comunidade Intermunicipal Região de 
Coimbra, gostaria de saber em que ponto está a elaboração do seu Plano estratégico 
e se poderíamos também discutir aqui em sede de reunião do Executivo ou até num 
fórum mais alargado as propostas a inserir nesse Plano Estratégico, visto que é um 
documento que vai ter uma importância relevante naquilo que é a definição e a 
aplicação dos meios financeiros da União Europeia no próximo periodo de 
programação, 2014-2020; o Quadro Portugal 2020 vai ter uma forte contribuição em 
termos de financiamento para as Câmaras Municipais, vai ser um instrumento muito 
significativo para as suas intervenções. Gostaríamos de ter acesso a esse documento 
quando o mesmo estiver estabilizado, para que possamos dar os nossos contributos.-- 
------Por último, tive conhecimento recentemente pela comunicação social da eleição 
dos novos órgãos da Serra do Açor Associação de Desenvolvimento Regional, ADESA, 
e quero endereçar as felicitações aos novos directores para o trabalho que vão 
desenvolver, nomeadamente à Senhora Presidente da Câmara Municipal de Góis, que 
irá presidir à Associação; desejar as maiores felicidades para que esta Associação 
possa continuar a desempenhar as funções para as quais foi criada.”-------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador João Pedro Pimentel fazendo votos para 
que “do ponto de vista pessoal e profissional este seja um ano que corresponda àquilo 
que cada um de nós deseja, para a sua vida pessoal e profissional e porque estamos 
no órgão máximo do nosso concelho, que também o nosso contributo para o 
desenvolvimento do nosso concelho em 2014 frutifique; deixava aqui este voto 
simbólico, mas sentido.---------------------------------------------------------------------- 
------Queria também associar-me às palavras do Senhor Presidente e do Senhor 
Vereador Miguel Ventura, relativamente aos votos de pesar pelo padre Dinis e pela 
figura nacional do Eusébio da Silva Ferreira e deixar a nota de que, ao prestarmos 
aqui estas simbólicas e singelas homenagens estamos a homenagear os valores do 
humanismo, da disponibilidade para os outros que, ambos à sua maneira, fizeram jus 
ao longo da sua vida.------------------------------------------------------------------------ 
------Gostava também de me regozija; li tanto na imprensa regional como no local, na 
semana passada, que através do PRODER novos fundos chegarão a esta região, para 
estes 4 concelhos; mas naturalmente regozijamo-nos em especial com aquilo que 
possam ser fundos do PRODER que sejam deslocados através de candidaturas feitas 
pelas instituições do nosso concelho; segundo li cerca de um milhão e setecentos mil 
euros que vão apoiar cerca de 3 dezenas de candidaturas. Num tempo em que todos 
os esforços, particularmente no Interior, tantas vezes aqui já referido, que se debate 
com tantas dificuldade; são fundos com alguma dimensão e importância que poderão 
ajudar ao desenvolvimento local; eles estão dirigidos para investimentos rurais, para 
o património, para as IPSS; dá-se aqui um passo no aumento da coesão social e 
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porque não dizê-lo até da coesão geográfica da região. Gostava de saudar as 
instituições que vão ter possibilidade de usufruir desses fundos, sendo que algumas 
delas têm relevantes serviços prestados às causas do nosso concelho, também as 
micro-empresas que delas vão usufruir e saudar a gestão da ADIBER, que tem 
possibilitado que estes fundos, estas candidaturas, atinjam os seus objectivos. Não 
podia deixar, mais uma vez, de relevar a importância que têm tido para estes 4 
concelhos o papel e o contributo inestimável que a ADIBER, em conjunto com os seus 
parceiros, tem dado a esta região.”--------------------------------------------------------- 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente esclarecendo que “relativamente à 
questão da Cerâmica, essa também é uma preocupação nossa; tencionamos 
apresentar uma proposta com regras de utilização no sentido de disciplinar, de 
alguma forma, também o desenvolvimento de algumas ações que decorrem na 
Cerâmica, nomeadamente também o número de pessoas que participam em 
determinados eventos porque não faz sentido que, existindo outros espaços mais 
pequenos e que garantam que acolhem com todas as condições determinados 
eventos, faz sentido que eles se possam realizar por exemplo no espaço do Parque de 
Campismo, pelo menos enquanto este não tiver utilização como espaço de 
restauração. Tencionamos apresentar um conjunto de regras para a utilização dos 
multiusos da Cerâmica e do Auditório.------------------------------------------------------  
------Relativamente à questão do Foral, estamos a preparar um conjunto de ações 
comemorativas do mesmo, Arganil comemora 500 anos no dia 8 de Junho e depois no 
dia 25 de Dezembro de 2014 os 900 anos do primeiro Foral; este ano também é o ano 
em que se comemoram os 500 anos do Foral Manuelino de Côja, no dia 12 de 
Setembro; estamos a preparar um conjunto de ações para comemorar esta data, que 
não se esgota em ações da Câmara, há outras entidades que estão também alinhadas 
nesse objectivo de comemorar este Foral, mas queria deixar desde já a nossa 
disponibilidade e o nosso desafio para as propostas que entenderem apresentar para 
enriquecer o programa, serão bem-vindas.------------------------------------------------ 
------Relativamente à sinalização rodoviária, em concreto da freguesia do Piódão, a 
Junta de Freguesia já adquiriu os sinais, está a instalá-los, provavelmente ainda não 
estarão todos e daí o facto dessa situação ainda não estar cabalmente resolvida.------ 
------Sobre as Comunidades Intermunicipais, a do Pinhal Interior Norte, tínhamos 90 
dias para proceder à sua extinção; com a saída do presidente João Marques esse 
processo tem vindo a ser gerido pela Câmara de Arganil e pela Câmara da Lousã. O 
património móvel passa para a CIM da região de Coimbra porque foi objecto de 
financiamento e também em termos financeiros há uma transferência para a CIM da 
região de Coimbra e outra para a CIM da região de Leiria, de forma a garantir o início 
da actividade da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra; esse processo 
está praticamente concluído, aprovámos a prestação de contas na passada sexta-feira 
e falta agora celebrar um acordo com a CIM da região de Coimbra que consagra a 
transferência de dois funcionários para a CIM da região de Coimbra, para além da 
questão do património móvel e do património em dinheiro, que também vai ser 
transferido e o mesmo acontece relativamente à CIM da região de Leiria, em que uma 
funcionária transita e depois na proporção de 5/14 avos quer do dinheiro, quer do 
património móvel, porque foi assim que foi feita a distribuição.-------------------------- 
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------Dar conta também que foi doado ao Município da Lousã uma viatura, uma vez 
que este município assumiu todas as rendas da sede da CIMPIN, enquanto ela existiu; 
a título de compensação entendemos que não compensa todo o investimento que a 
Câmara da Lousã fez, mas entendemos fazer essa doação. Em traços gerais, 
relativamente à Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte, é este o ponto 
da situação.---------------------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, começámos 
a trabalhar, quer o Pinhal Interior Norte, quer o Baixo Mondego, com o consultor, no 
sentido de elaborar um plano estratégico para a futura CIM da região de Coimbra; 
houve várias reuniões, neste caso, acompanhadas mais de perto por mim e pelo 
Presidente da Câmara da Lousã, no caso do Pinhal Interior Norte e, ao longo deste 
periodo, fomos sempre muito críticos relativamente à forma como o Plano Estratégico 
estava a ser desenvolvido, apresentando um conjunto de sugestões ao longo deste 
periodo. Entretanto foi entregue mais um documento no passado mês de Dezembro e 
que é um documento de orientação estratégica, com o qual de forma alguma os 
municípios do Pinhal Interior Norte se podem rever; nesse sentido, apresentámos 
também um documento com 5 prioridades, ou melhor, 5 eixos prioritários que 
merecem estar no plano estratégico, porque aquele documento que nos foi 
apresentado, por um lado não revelava um profundo conhecimento da realidade do 
nosso território, por outro lado, não identificava os nossos pontos fortes e o nosso 
conjunto de oportunidades, nem sequer fazia o exercício de como é que se podem, à 
luz da estratégia 2020, reduzir as assimetrias entre os municípios dentro da 
Comunidade Intermunicipal de Coimbra.---------------------------------------------------  
------Nesse sentido, apresentámos um conjunto de sugestões, prioridades, que 
importa desenvolver: a floresta e a energia, o ambiente, os recursos endógenos, a 
mobilidade e o Turismo. Neste momento está pré agendada uma reunião com 
Augusto Mateus & Associados – Sociedade de Consultores Lda, no sentido de procurar 
resolver o problema, porque do lado dos municípios que integravam a CIM do Baixo 
Mondego, também existe alguma discordância face ao teor do documento. Não é 
ainda um Plano Estratégico, é um documento de orientação estratégica, mas que tem 
que ser calibrado de acordo não só com os nossos objectivos mas também em linha 
com aquilo que já vai sendo conhecido do novo querer 20-20, sobre o qual já temos 
mais alguma informação importante. Julgamos que, se houver aqui um ligeiro delay, 
na elaboração do plano, mas que ele posse de alguma forma já estar perfeitamente 
identificado naquilo que são os eixos de actuação do novo querer 20-20, parece-nos 
muito importante que isso possa vir a acontecer.------------------------------------------ 
------Eram estas notas que queria transmitir e dizer que, quando houver um 
documento mais consolidado, o disponibilizamos aos Senhores Vereadores a fim de o 
podermos discutir neste fórum.”------------------------------------------------------------ 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura agradecendo as 
informações; “relativamente ao Plano Estratégico para a Região de Coimbra, 
confirmamos agora a existência de um conjunto de propostas que vêm evidenciar 
aquilo que foram as preocupações que todos nós aqui manifestámos aquando do 
processo de fusão ou de criação da nova CIM da região de Coimbra, de como é que se 
faria a integração destes municípios do interior do distrito de Coimbra com os do 
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Baixo Mondego, se não seríamos “comidos” pela maior capacidade que os municípios 
do Litoral apresentam, e pelas palavras do Senhor Presidente, ficamos inquietos com 
esse facto porque, pelos vistos, as preocupações e os problemas que estes concelhos 
apresentam não estavam devidamente expressos nesse documento; fico mais 
tranquilo com a apresentação de um conjunto de propostas que visam minimizar esse 
problema. Aproveito a oportunidade para chamar a atenção do Senhor Presidente, 
visto também ter responsabilidades enquanto Vice-Presidente da CIM da Região de 
Coimbra, que há um conjunto de parceiros no território que não estão a ser chamados 
para a participação de elaboração destes planos e será importante ouvi-los. Outra das 
preocupações que devemos ter é a falta de articulação entre os vários fundos e as 
várias entidades responsáveis pela elaboração dos vários programas; neste momento 
os contactos que estão a existir são mínimos no sentido de estabelecer uma 
articulação que deve ser o mais consensual possível entre os gestores dos vários 
fundos; entre quem é responsável por exemplo pelo programa de desenvolvimento 
rural, o ministério da agricultura, que tem a responsabilidade de implementação do 
FEADER com, neste caso, as CCDR e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Regional, que terão de gerir o FEDER e o Fundo Social Europeu. São evidentes muitas 
dificuldades nesta ligação; e ao nível dos planos estratégicos das Comunidades 
Intermunicipais isso também é uma realidade. Deixava aqui o alerta e o pedido ao 
Senhor Presidente, enquanto responsável pela Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra, no sentido de ser promovida essa articulação para evitar problemas do 
passado que se podem vir a acentuar no futuro, porque há programas que vão ter 
uma gestão multifundo e que poderão vir a existir muitos problemas na sua gestão, 
nomeadamente ao nível de uma redução acentuada de meios significativos para os 
territórios rurais. Entendo que estamos na altura certa para reivindicar aquilo que 
estes territórios merecem ter por direito próprio.”----------------------------------------- 
 
------Teve a palavra o Senhor Vice-Presidente para fazer uma referência: “ao que 
tenho acompanhado neste processo da criação da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra; sempre percepcionei uma manifesta vontade de colaboração 
recíproca de todos os municípios, sem colocar barreiras entre alto distrito e baixo 
distrito ou litoralização ou interiorização; nunca assisti a nenhuma situação a que as 
coisas tenham ficado estremadas nesse sentido; daí que não podia deixar de fazer 
esta ressalva.--------------------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao documento que foi produzido, como o Senhor Presidente teve 
oportunidade de dizer, na prática, estamos a falar de uma coisa ainda muito 
embrionária, ou seja, trata-se de um documento em que nem se revêm os municípios 
que estavam na comunidade intermunicipal do Pinhal Interior, nem se revêm aqueles 
que estavam no Baixo Mondego; estamos a falar de uma coisa que nem sequer pode 
merecer grande discussão nem grande desconfiança de qualquer município, é o início 
de um documento de trabalho que vai ter que ser muito aprofundado, muito 
colaborado por parte dos agentes de todos os municípios, no sentido de vir dali a 
resultar um documento estratégico em que se revejam todos os municípios que 
compõem esta nova CIM.--------------------------------------------------------------------  
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------Esta era a nota que acho que deve ficar salvaguardada, porque não será muito 
bom caminho tentarmos estabelecer fronteiras entre uns e outros porque isso não 
dará bons resultados.”----------------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente acrescentou ainda que “isto é um documento técnico, 
sobre o qual ninguém se revê; do ponto de vista da cooperação e do sentido de 
compromisso dos 19 municípios da CIM da região de Coimbra não há, até ao 
momento, qualquer tipo de problema nem qualquer tipo de ideia de que alguns estão 
para se sobrepor aos outros, isso não tem acontecido e julgo que não irá acontecer. 
Por outro lado, também importa referir que vai existir um conjunto de instrumentos 
que merecem que possamos, mediante os seus objectivos, depois formatar aquilo que 
são as nossas ideias de intervenção também a esses objectivos dos instrumentos; por 
um lado os dos programas nacionais, existirão 4 programas nacionais, o CRER 2020 
na vertente da relação directa entre os municípios e a própria CCDRC que terá um 
espaço de intervenção, dos programas nacionais teremos o ciclo urbano da água e a 
prevenção dos riscos naturais, mas depois no CRER 2020, que é o Programa 
Operacional da Região Centro, teremos um espaço de ligação directa entre os 
municípios e a CCDR nomeadamente em alguns domínios como sejam a requalificação 
ambiental, a parte relacionada com a mobilidade sustentável e também as questões 
relacionadas com a energia e depois outro domínio que são os ITI, Investimentos 
Territorialmente Integrados, que se prevê que sejam 8 na região centro, tendo como 
base as NUT III e depois eventualmente dois temáticos, isto ainda não está garantido 
pela Comissão Europeia, um para o território do Pinhal Interior, que é hoje a área de 
trabalho digamos das Aldeias do Xisto e outro para o território da Beira Interior, que é 
hoje a área de trabalho das Aldeias Históricas e que terá em princípio um alargamento 
para os concelhos do interior do distrito de Viseu e que fazem parte ainda da região 
centro e aí, é preciso construir o plano estratégico e vamos contratualizar tipologias 
um pouco em linha com aquilo que aconteceu no QREN, de 2006 a 2013.--------------  
------Haverá ainda outro instrumento que são os DLBC que é o Desenvolvimento Local 
de Base Comunitária e que terá um financiamento não só do FEDER mas também do 
próprio programa da região centro, que será um programa multi-fundo, uma vez que 
para além de gerir FEDER também terá a gestão de uma parte do fundo social 
europeu e haverá um financiamento dos DLBC que no fundo sucedem ao PRODER, por 
parte do programa do Centro; aí, já há algum trabalho desenvolvido mas não é ainda 
muito do conhecimento público, mas naturalmente que também há um debate a fazer 
e a comunidade intermunicipal da região de Coimbra não deixará de participar, sobre 
de que forma nos vamos organizar desse ponto de vista.---------------------------------  
------Neste trabalho que tem vindo a ser desenvolvido não concordo com o que o 
Senhor Vereador disse, que os agentes não foram ouvidos, aliás, houve várias 
reuniões e vários workshops em que houve uma audição dos agentes do território, 
não só os municípios mas também as associações de desenvolvimento, os 
empresários, a sociedade civil, as Universidades, os Politécnicos, participaram neste 
trabalho e deram os seus contributos e o objectivo é que continuem a dar esses 
contributos, por isso é que está prevista a existência de um conselho estratégico, no 
seio da comunidade intermunicipal da região de Coimbra, para que possamos ser uma 
região onde todos possam participar porque o plano estratégico da CIM da região de 
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Coimbra não pode ser um plano estratégico apenas e só dos municípios, tem que ser 
um plano estratégico da região. Desse ponto de vista, a participação de todos é 
essencial para garantir o sucesso da sua execução.--------------------------------------- 
------Temos que fazer alguma reflexão também sobre a forma como nos organizamos 
neste quadro, sendo essencial garantir a existência de massa crítica, o aumento da 
escala, para podermos ser mais competitivos e podermos enfrentar com maior 
robustez e com maior capacidade os desafios que temos pela frente.”------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador João Pedro Pimentel referindo que “de 
alguma maneira ficamos tranquilos com algumas das questões que o Senhor 
Presidente trouxe aqui. Independentemente disso, e para além da discussão política 
que já foi feita há um ano atrás, e não estando em causa a coesão desta região e a 
vontade, que folgamos, que não exista de qualquer sobreposição, era apenas e só e 
até na sequência do que o Senhor Presidente disse, das dificuldades que o documento 
levanta; de facto, reflectirmos sobre as vulnerabilidades que o Interior tem, 
relativamente a outras zonas desta região, a massa crítica que nós não temos - temos 
em termos qualitativos, não temos em termos quantitativos, e algumas das questões 
que foram aqui trazidas me parece, que estando nós persuadidos de que não há 
nenhuma tentativa de sobreposição das zonas mais densamente populacionais com 
mais massa crítica com mais meios financeiros, de alguma maneira isso não nos 
tranquiliza definitivamente; acho que a zona da Beira tem algumas vulnerabilidades 
que todos conhecemos e estamos convictos que dentro desta nova Comunidade os 
nossos representantes saberão reflectir sobre isso e saberão fazer ver aos dirigentes 
que há uma atenção especial que há que ter para a nossa região. Não estamos, em 
algumas áreas, em pé de igualdade com algumas zonas desta Comunidade a que 
agora pertencemos e portanto estamos convictos que, neste caso, o Presidente da 
Câmara de Arganil e os outros presidentes que fazem parte da direção, e que têm 
responsabilidades, saberão defender os justos interesses desta zona do interior que 
tem vulnerabilidades históricas e que nós, ao longo da vida, soubemos apreciar no 
sentido de que algumas vezes esta zona foi preterida.”----------------------------------- 
 
------Pediu ainda a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura referindo que “talvez 
não me tenha feito entender; não quero criar, nem defendo, nenhuma divisão entre 
interior e litoral, eu sou pela integração e acho que poderemos ter a ganhar se nos 
juntarmos a concelhos mais desenvolvidos. Também referi que fiquei mais tranquilo 
quando o Senhor Presidente transmitiu que houve um conjunto de propostas 
tendentes a garantir que as preocupações destes municípios, seriam, no futuro, 
salvaguardadas no documento que está em elaboração e que vai ver a luz do dia em 
breve; longe de mim estar a criar quaisquer divisões, não foi esse o sentido da minha 
intervenção; acho que todos temos a ganhar com esta parceria, o litoral pode ganhar 
connosco e nós podemos ganhar com o litoral.--------------------------------------------  
------Quando o Senhor Presidente diz que não concorda relativamente à menor 
participação de outros agentes, tenho conhecimento que houve, a determinada altura, 
um debate em todo o território. O que reitero é que houve vários agentes que não 
foram ouvidos e até ao momento não houve um feedback junto dos parceiros, do 
trabalho que está a ser elaborado; será que a auscultação será efectuada apenas no 
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final, quando o Plano estiver elaborado, ou irá haver outro periodo de participação 
quando houver um draft do plano em elaboração, antes da decisão final?---------------  
------Relativamente ao CRER 2020, quero transmitir que esta região, para além dos 
municípios, através da Associação de Desenvolvimento local que gere o Sub-programa 
3 do PRODER, a Adiber, teve a oportunidade de enviar as conclusões do Congresso da 
Beira Serra a diversos organismos e foi com agrado que em reuniões tidas com o 
Senhor Presidente da CCDRC, confirmámos que algumas das preocupações que o 
território manifestou no Congresso, estavam vertidas nos trabalhos preparatórios do 
Programa Operacional Regional CRER 2020; as nossas dúvidas prendem-se mais com 
o Plano estratégico da CIM já que, tal como o Senhor Presidente referiu, as ITI podem 
ser um veículo financeiro muito importante para colmatar muitas das necessidades 
que ainda vão grassando por todos estes concelhos, desde Oliveira do Hospital até à 
Figueira da Foz.”----------------------------------------------------------------------------- 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para acrescentar que “não há divisão 
entre municípios do interior e do litoral na CIM da Região de Coimbra, mas 
naturalmente que existe uma concertação estratégica entre os municípios que 
anteriormente integravam o Pinhal Interior Norte; este documento que tive 
oportunidade de elaborar, na sequência de uma reunião de reflexão sobre a estratégia 
do nosso território, foi remetido à equipa consultora e também foi remetido à CIM da 
região de Coimbra, no sentido de podermos dar um contributo ainda mais relevante 
para o desenvolvimento da região.--------------------------------------------------------- 
------Queria também dizer que relativamente ao CRER 2020 ele é um documento que 
vem também ao encontro daquilo que são as preocupações da região, houve um 
grande sentido de auscultação; comungo das preocupações do Senhor Vereador 
Miguel Ventura relativamente à articulação entre as entidades gestoras dos fundos, 
porque isso foi algo que falhou relativamente à articulação entre o PROVER e o 
PRODER, que quase não existiu. Quando algumas das nossas ideias ou algumas das 
nossas intervenções servem de inspiração ao novo Quadro, isso é algo que nos deixa 
satisfeitos; recordo-me de uma medida específica que está no novo CRER 2020, que é 
a recuperação de áreas industriais ou de antigas unidades industriais abandonadas - e 
vejo o nosso projecto da Cerâmica quase como ponto de inspiração para uma medida 
destas que vai surgir no CRER 2020; isso deve-nos deixar satisfeitos e sobretudo 
deixar-nos satisfeitos o facto de podermos, de alguma forma, participar na elaboração 
do Plano Estratégico, neste caso não apenas da região de Coimbra, mas de toda a 
região centro.”-------------------------------------------------------------------------------  
  

 

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;-------------------------------------------------- 
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------Capítulo Terceiro – Expediente;------------------------------------------------ 
------Capítulo Quarto – Requerimentos Diversos;---------------------------------- 
------Capítulo Quinto – Empreitadas.------------------------------------------------ 
 
 

 
Capítulo Primeiro 

Aprovação de Acta 
 

------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 25, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 17 de Dezembro de 2013.------------------------------------ 

------Lida que foi em voz alta, analisado o seu conteúdo e produzidos os 
esclarecimentos necessários, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do Senhor Vereador João Pedro Travassos de Carvalho Pimentel, aprovar a 
Acta nº 25, correspondente à reunião ordinária realizada no dia 17 de Dezembro de 
2013.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Capítulo Segundo 

Diversos 

 

------PRIMEIRO: Acidentes Pessoais dos Eleitos Locais. Actualização dos 
elementos seguros.-------------------------------------------------------------------------- 

------Presente informação INF/DAGF/403/2013, datada de 26/12/2013, da Técnica 
Superior Ângela Ferreira, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Considerando que, dispõe o Estatuto dos Eleitos Locais, aprovado pela Lei n.º 29/87, de 30 
de Junho, com ulteriores alterações, no n.º1 do seu art.º 17.º que “os membros de órgãos 
autárquicos têm direito a um seguro de acidentes pessoais mediante deliberação do respetivo 
órgão, que fixará o valor”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ Considerando que, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ de acordo com o n.º2 do citado normativo legal, “Para os membros dos órgãos executivos 
em regime de permanência, o valor do seguro não pode ser inferior a 50 vezes a respetiva 
remuneração mensal”; Considerando que, os encargos com o referido seguro são suportados pelo 
orçamento da Autarquia, conforme disposto no n.º 1 do artigo 24.º; ----------------------------------------- 
------ Considerando ainda que, ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ atualmente o Município dispõe de uma apólice de seguro de acidentes pessoais, para todos 
os autarcas da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, com coberturas iguais para os todos 
seus membros, (Presidente, Vereadores em regime de permanência, vereadores a meio tempo, 
vereadores com presença apenas nas reuniões de câmara e membros da Assembleia Municipal) 
com os seguintes capitais: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Morte ou invalidez Permanente: 250.000,00€ --------------------------------------------------------------- 
------ Incapacidade temporária (dia): 150,00€ ----------------------------------------------------------------------- 
------ Despesas de tratamento e Repatriamento: 15.000,00€. -------------------------------------------------- 
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------ Considerando por fim que, ---------------------------------------------------------------------------------------- 
------ na sequência do ato eleitoral do passado dia 29 de setembro, a câmara Municipal e a 
Assembleia Municipal, passaram a ter desde o passado dia 18 de outubro uma nova composição. 

------ Propõe-se a V.ª Ex.ª, em cumprimento do disposto no n.º1 do art.º 17.º do já referido estatuto 
dos eleitos locais, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1) Remeter a presente proposta à Câmara Municipal, para que esta delibere aprovar, para o 
presente mandato, os seguintes valores para o seguro de acidentes pessoais dos seus membros 
(7): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Morte ou invalidez Permanente: 250.000,00€ --------------------------------------------------------- 
b) Incapacidade temporária (dia): 150,00€ ---------------------------------------------------------------- 
c) Despesas de tratamento e Repatriamento: 15.000,00€ --------------------------------------------- 

------ 2) Remeter a presente proposta à Assembleia Municipal, para que esta delibere aprovar, 
para o presente mandato, os seguintes valores para o seguro de acidentes pessoais dos seus 
membros (35): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Morte ou invalidez Permanente: 250.000,00€ --------------------------------------------------------- 
b) Incapacidade temporária (dia): 150,00€ ---------------------------------------------------------------- 
c) Despesas de tratamento e Repatriamento: 15.000,00€. -------------------------------------------- 

------ À Consideração Superior, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Ricardo 
Pereira Alves, de 27.12.2013: “À Reunião de Câmara”.----------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o ponto nº 1 da 
proposta supra. ------------------------------------------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou ainda, por unanimidade, submeter a presente 
informação para apreciação e deliberação do ponto nº 2, à 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.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Prestação de serviços de “Assistência Técnica à Exploração 
da ETA do Feijoal (Arganil). Apreciação e votação da proposta de emissão de 
Parecer Prévio Vinculativo.---------------------------------------------------------- 

------Presente um exemplar da Proposta/Pedido de Emissão de Parecer Prévio 
Vinculativo para a Prestação de serviços de “Assistência Técnica à Exploração da ETA 
do Feijoal - Arganil”, elaborada pelo Técnico Superior Sérgio Almeida, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------------------------------------  

 
Proposta de Parecer Prévio  

Pedido de Emissão de Parecer Prévio Vinculativo  
para a celebração de contrato de prestação de servi ços de 

“Assistência Técnica à exploração da ETA do Feijoal ” 
 (Art.º 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro) 
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------ Enquadramento Legal: 

------ 1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
dezembro (o qual aprovou o Orçamento de Estado para 2013), “carece de parecer prévio 
vinculativo dos membros do Governo responsável pela área das finanças, exceto no caso das 
instituições do ensino superior, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria do 
referido membro do governo portaria, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de 
serviços, por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 
de fevereiro (…), independentemente da natureza da contraparte (…)”. ------------------------------------ 
------2. Nas autarquias locais, o parecer supra referido é da competência do órgão executivo 
municipal e depende da verificação dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 5 bem como 
da alínea b) com as devidas adaptações, conforme disposto no n.º 10 do referido artigo 75.º. ------- 
------ 3. Conforme dispõe o referido n.º 5, o parecer previsto nos números anteriores depende da: - 
------a) Verificação do disposto no n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, 
com as devidas alterações (que se traduz na demonstração de que se trate da execução de 
trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade 
da relação jurídica de emprego público) e verificação da inexistência de pessoal em situação de 
mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; -- 
------ b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; ------------------------------------------------ 
------ c) Verificação do cumprimento do disposto no artigo 27.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
dezembro (que se traduz na redução remuneratória aos valores pagos por contratos de aquisição 
de serviços que, em 2013, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou, 
contraparte do contrato vigente em 2012 celebrado por diversas entidades, entre as quais, 
autarquias locais). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Do contrato de prestação de serviços a celeb rar: 

------ 1. É intenção do Município de Arganil lançar, um procedimento de ajuste direto com convite à 
empresa CTGA – Centro Tecnológico de Gestão Ambiental , com vista de prestação de 
serviços de “ASSISTÊNCIA TÉCNICA À EXPLORAÇÃO DA ETA DO FEIJOAL  (ARGANIL)”, 
pelo período de 36 meses; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------2. O valor base da prestação de serviços estimou-se em 31.140,00€ (trinta e um mil, cento 
e quarenta euros) , ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------- 
------ 3. Com vista à adjudicação do contrato de prestação de serviços em causa será adotado o 
procedimento de ajuste direto – regime geral, com base no disposto, sobre a matéria, no Código 
dos Contratos Públicos (designadamente na alínea a) do artigo 20.º e no artigo 112.º e seguintes). 
------ 4. Atendendo à natureza do objeto do contrato de prestação de serviços que se pretende 
celebrar, constata-se que não se trata da execução de trabalho subordinado, em face dos 
pressupostos contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------------------------------- 
------ 5. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o recurso a qualquer 
modalidade da relação jurídica de emprego público para a execução dos serviços objeto do 
contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 6. O presente contrato de prestação de serviços, tem cabimento orçamental, no presente ano 
económico, na rubrica 020219, de acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 
responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexa à presente 
proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 7. Relativamente ao disposto na alínea c) do n.º 3 do enquadramento legal (redução 
remuneratória), e de acordo com o disposto no artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 
dezembro, conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 27.º e no n.º 1 do artigo 75.º da Lei n.º 66-
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B/2012, de 31 de dezembro, ao valor base do procedimento foi aplicada a redução remuneratória, 
verifica-se o seu cumprimento (redução remuneratória). -------------------------------------------------------- 

------ Da proposta em sentido estrito: 

------ Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, tomo a liberdade 
de sugerir ao Sr. Presidente que submeta a presente proposta ao executivo municipal para que 
este tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 4 e no n.º 10, do artigo 
75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, parecer prévio favorável relativamente à 
celebração do contrato de prestação de serviços de “ASSISTÊNCIA TÉCNICA À EXPLORAÇÃO 
DA ETA DO FEIJOAL (ARGANIL)” , encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos 
todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.----- 
------ Arganil, 16 de Dezembro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------ 

------Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luis 
Paulo Costa, de 16.12.13: “Aprovo o proposto”.------------------------------------- 
 
------Teve a palavra o Senhor Vice-Presidente para fazer uma proposta; “nós 
estamos a desencadear este procedimento num pressuposto de mitigar os problemas 
que têm ocorrido na exploração desta estação de tratamento de água; esta empresa 
já colaborou com a autarquia num periodo de 3 meses, na altura aconteceram 
problemas no abastecimento, e que foram objecto de algumas reclamações de 
consumidores das freguesias de S. Martinho da Cortiça e de Pombeiro da Beira. O 
resultado daquela colaboração foram francamente positivos e, nesse sentido, 
entendemos recorrer mais uma vez à colaboração desta empresa.-------------  
------A título prévio, e daí fazer esta intervenção para sugerir uma alteração, aquilo 
que temos “em cima da mesa” é, por um lado, esta colaboração para ir minimizando 
os problemas que venham a verificar-se e, por outro lado, proceder à elaboração de 
um projecto mais abrangente de intervenção; está neste momento já devidamente 
confirmado que a estação de tratamento de água está subdimensionada face às 
exigências que se têm verificado em termos de necessidades de abastecimento, 
particularmente no periodo de Verão. Sabemos já que terá que ser feita uma 
intervenção não só em termos das características técnicas da ETA como também a 
nível da capacidade da mesma; isto significa que neste momento entendemos que se 
justifica esta assistência técnica até ao momento em que a intervenção de 
remodelação daquela estação de tratamento fique concluída, que desejavelmente 
deverá acontecer antes do periodo de 36 meses.------------------------------------------  
------A minha proposta é no sentido deste contrato durar, no limite, até aos 36 meses 
mas também com uma outra condicionante que é, se entretanto ficar concluída a 
intervenção de qualificação da estação de tratamento de água do Feijoal, o contrato 
possa ser terminado nesse momento.”----------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir o parecer prévio 
favorável, nos termos da proposta supra.-------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal ainda deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do 
Senhor Vice-Presidente.--------------------------------------------------------------------- 
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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.--------------------------------- 

 

------O Senhor Presidente referiu ainda que “relativamente à emissão do parecer 
prévio vinculativo, gostava de introduzir uma proposta: uma vez que, numa prestação 
de serviços, independentemente do valor, é necessário haver um parecer prévio 
vinculativo da Câmara, por uma questão de simplificação e de muitas vezes eficiência, 
o que gostaria de propor aos Senhores Vereadores era que até 5.000,00€ me 
pudessem dar o conforto de poder despachar e ratificar na reunião seguinte, porque 
muitas vezes é necessário esperar quase 15 dias para despesas de 100 ou 200,00€ e 
se estivessem de acordo faríamos ratificação destes actos.”------------------------------ 

------O Senhor Vereador Miguel Ventura referiu que “o exercício do nosso mandato 
caracteriza-se por uma postura colaborativa e sabemos os entraves que esta 
legislação, imposta pelo actual Governo, traz para o funcionamento do município 
portanto, da nossa parte, terá esse conforto de poder avançar com essas decisões 
sendo posteriormente ratificadas neste Órgão.”-------------------------------------------- 

------O Senhor Vereador João Pedro Pimentel pediu a palavra para “fazer minhas as 
palavras do Senhor Vereador Miguel Ventura.”---------------------------------------------   
 
 
------TERCEIRO: “Prestação de serviços de conservação, manutenção e 
limpeza de jardins e espaços verdes no Concelho de Arganil”. Apreciação e 
votação da proposta de emissão de Parecer Prévio Vinculativo.----------------------- 
 
------Presente um exemplar da Proposta/Pedido de Emissão de Parecer Prévio 
Vinculativo para a Prestação de serviços de conservação, manutenção e limpeza de 
jardins e espaços verdes no Concelho de Arganil, elaborada pela Técnica Superior 
Ângela Ferreira, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------  

 
Proposta 

Pedido de Emissão de Parecer Prévio Vinculativo  
para a celebração de contrato de “prestação de serv iços de conservação, manutenção e 

limpeza de jardins e espaços verdes no Concelho de Arganil” 
(Art.º 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro) 

------ Enquadramento Legal: 

------ 1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
dezembro (o qual aprovou o Orçamento de Estado para 2013), “carece de parecer prévio 
vinculativo dos membros do Governo responsável pela área das finanças, exceto no caso das 
instituições do ensino superior, nos termos e segundo a tramitação a regular por portaria do 
referido membro do governo portaria, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de 
serviços, por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 
de fevereiro (…), independentemente da natureza da contraparte (…)”. ------------------------------------ 
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------ 2. Nas autarquias locais, o parecer supra referido é da competência do órgão executivo 
municipal e depende da verificação dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 5 bem como 
da alínea b) do mesmo número, com as devidas adaptações, conforme disposto no n.º 10 do 
referido art.º 75.º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 3. Conforme dispõe o referido n.º 5, o parecer previsto nos números anteriores depende da: 

a) Verificação do disposto no n.º4 do art.º 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, 
com as devidas alterações (que se traduz na demonstração de que se trate da execução de 
trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade 
da relação jurídica de emprego público) e verificação da inexistência de pessoal em situação de 
mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; --------------------------------------------- 
c) Verificação do cumprimento do disposto no art.º 27º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro (que se traduz na redução remuneratória aos valores pagos por contratos de aquisição 
de serviços que, em 2013, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou, 
contraparte do contrato vigente em 2012 celebrado por diversas entidades, entre as quais, 
autarquias locais). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Do contrato de prestação de serviços a celeb rar: 

------ 1. É intenção do Município de Arganil celebrar um contrato de “prestação de serviços de 
conservação, manutenção e limpeza de jardins e espa ços verdes no concelho de Arganil” . 
------ O valor base da prestação de serviços estimou-se em €135.000,00 (cento e trinta e cinco mil 
euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o montante de €166.050,00, e foi 
calculado para um período de 36 meses para as infraestruturas 1 e 2 e de 26 meses para as 
infraestruturas 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ 2. Com vista à adjudicação do contrato de prestação de serviços em causa o Município vai 
lançar um procedimento de contratação pública – concurso público -, com base no disposto, sobre 
a matéria, no Código dos Contratos Públicos (designadamente na alínea b) do art.º 20.º e no art.º 
130.º e seguintes). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 3. Atendendo à natureza do objeto do contrato de prestação de serviços que se pretende 
celebrar, constata-se que não se trata da execução de trabalho subordinado, em face dos 
pressupostos contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -------------------------------- 
------ 4. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o recurso a qualquer 
modalidade da relação jurídica de emprego público para a execução dos serviços objeto do 
contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 5. O presente procedimento será encargo apenas dos anos seguintes (2014, 2015, 2016 e 
2017), estando prevista dotação no PPI de 2013 para os anos seguintes na rúbrica orçamental 
020225, sendo o encargo estimado, incluindo já o IVA, de cada um dos anos o seguinte: 2014 (11 
meses) de 41.266,50€; 2015 e 2016 (12 meses cada ano), de 59.778,00€ cada um dos anos e 
2016 (1 mês) de €5.227,50. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ O presente procedimento dará origem a um contrato plurianual, estando prevista dotação no 
PPI de 2013 para os anos seguintes, pelo que se verifica o cumprimento do disposto no n.º1 do 
art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------- 
------ 6. Relativamente ao disposto na alínea c) do n.º 3 do enquadramento legal (redução 
remuneratória), e de acordo com o disposto no art.º 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, 
conjugado com o disposto no n.º 1 do art.º 27.º e no n.º1 do art.º 75.ºda Lei n.º 66 – B/2012, de 31 
de dezembro, ao valor base do procedimento não foi aplicada a redução remuneratória atrás 
referida, com base no disposto no n.º 8 do citado art.º 75.º, uma vez que, no que se refere às 
infraestruturas 3, no valor do contrato vigente em 2013 (800,00€/mês) já se verificou uma redução 
de cerca de 53% face ao contrato vigente em 2011 (1.500,00€/mês). No que se refere às demais 
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infraestruturas (1 e 2) também não se lhes foi aplicada a citada redução remuneratória uma vez 
que se trata de um novo contrato. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------Da proposta em sentido estrito: 

------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, tomo a liberdade 
de sugerir ao Sr. Presidente que submeta a presente proposta ao executivo municipal para que 
este tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 4 e no n.º 10, do artigo 
75º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, parecer prévio favorável relativamente à 
celebração do contrato de “prestação de conservação, manutenção e limpeza de jardins e 
espaços verdes no concelho de Arganil”, encontrando-se, no caso individual e concreto, 
reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Arganil, 27 de Dezembro de 2013. ----------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Ricardo 
Pereira Alves, de 27.12.2013: “Aprovo o proposto”.-------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir o parecer prévio 
favorável, nos termos da proposta 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.--------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Apreciação e votação da Orçamentação e gestão das despesas 
com pessoal, ano de 2014.------------------------------------------------------------ 

------Presente informação INF/DAGF/1/2014, datada de 02/01/2014, da Técnica 
Superior Sílvia Tavares, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Em cumprimento do disposto no nº4 do artº7º da Lei nº12-A/2008, de 27/02 (Lei de Vínculos, 
Carreiras e Remunerações dos Trabalhadores da Administração Pública), na redação que lhe foi 
conferida pelo nº1 do artº18º da Lei nº3-B/2010, de 28/04 e do nº2 do artº5º do Decreto-Lei 
nº209/2009, de 03/09, na sua atual redação compete ao órgão executivo decidir sobre o montante 
máximo dos encargos orçamentados com pessoal, no prazo de quinze dias após o início da 
execução do orçamento do ano corrente. --------------------------------------------------------------------------- 
------ Atendendo ao anterior e ao orçamento aprovado pela Câmara Municipal, em 03/12/2013 e 
pela Assembleia Municipal, em 14/12/2013, proponho que, no uso de sua competência própria a 
Câmara Municipal delibere sobre: ------------------------------------------------------------------------------------- 
------ A. O montante máximo do encargo com o recrutamento dos trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos e, não ocupados, no mapa de pessoal aprovado para o 
ano de 2014 (nº2 do artº6º e al. b) do nº1 do artº7º da Lei nº12-A/2008, de 27/02): --------------------- 
------ (Valor proposto e constante no orçamento aprovado para o ano de 2014 = 19.819,00€) ------- 
------ B. Montante máximo do encargo com alterações de posicionamento remuneratório na 
categoria dos trabalhadores que se mantenham em exercício de funções no Município de Arganil:  
------B.1 Alterações obrigatórias do posicionamento previstas no nº6º do artº47º da Lei nº12- 
A/2008, de 28/02 = 0€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ B.2 Alterações gestionária do posicionamento remuneratório previstas nos números 1 a 5 do 
artº47º da Lei nº12-A/2008, de 28/02 = 0€; -------------------------------------------------------------------------- 
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------ B.3 Alterações excecionais do posicionamento remuneratório previstas no artº48º da Lei 
nº12-A/2008, de 28/02 = 0€. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ C. Montante máximo do encargo com a atribuição de prémios de desempenho dos 
trabalhadores do Município de Arganil (nº5 do artº117º, artº74º e 75º da Lei nº12-A/2008, de 
27/02) = 0€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ (TOTAL B e C = 0€, valor proposto e constante no orçamento aprovado para o ano de 2014 
considerando a previsão da manutenção da impossibilidade da prática de quaisquer atos que 
consubstanciem valorizações remuneratórias dos trabalhadores a exercerem funções públicas, 
vedação imposta em 2014 pelo artº39º da Lei nº83-C/2013, de 31/12 - Lei do Orçamento de 
Estado) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ D. De acordo com o disposto no nº5 do artº7º da Lei nº12-A/2008, de 27/02, na sua atual 
redação, quando não seja utilizada a totalidade das verbas orçamentais destinadas a suportar o 
encargo com o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho 
previstos (A.), a parte remanescente acresce às destinadas a suportar o encargo com prémios de 
desempenho dos trabalhadores (C.). --------------------------------------------------------------------------------- 
------ Considerando a possibilidade anterior e, salvaguardando a verificação da legislação aplicável 
à data, o universo dos cargos, das carreiras e das categorias onde a atribuição de prémios de 
desempenho poderá ter lugar e desagregações necessárias do montante disponível em função de 
tais universos e da atribuição executada e da área de formação académica e ou profissional são: 
------ Universos de pessoal a serem considerados para a atribuição de prémios de desempenho 
em 2014, para todas as atribuições executadas e áreas de formação académica e ou profissional: 
------Universo A – Constituído pelo máximo de um trabalhador integrado na carreira de Técnico 
Superior; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Universo B - Constituído pelo máximo de um trabalhador integrado na carreira de Assistente 
Técnico; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Universo C - Constituído pelo máximo de um trabalhador integrado na carreira de Assistente 
Operacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ O valor global máximo dos encargos a suportar com a atribuição de prémios de desempenho 
por universo será desagregado de acordo com a verba remanescente referida anteriormente 
considerando o valor máximo de uma remuneração ilíquida mensal existente no Município de 
Arganil em cada carreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ A atribuição dos prémios de desempenho far-se-á de acordo com o artº75º da Lei nº12- 
A/2008, de 27/02 na sua atual redação e demais legislação aplicável e será ratificada por 
deliberação da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Nos casos de empate na ordenação dos trabalhadores em cada um dos universos definidos, 
serão consideradas as classificações obtidas até às centésimas e ainda, se necessário e 
sucessivamente, a maior antiguidade na categoria, na carreira e na função pública. ------------------- 
------ De acordo com o disposto nos números 7 e 8 do artº7º da Lei nº12-A/2008, de 27/02, com a 
redação que lhes foi conferida pelo nº1 do artº18º da Lei nº3-B/2010, de 28/04, no decurso da 
execução orçamental, os montantes orçamentados relativos aos encargos com novos 
recrutamentos não podem ser utilizados para suprir eventuais insuficiências orçamentais no 
âmbito das restantes despesas com pessoal e em caso de desocupação permanente de postos 
de trabalho previstos no mapa de pessoal e anteriormente ocupados podem as correspondentes 
verbas orçamentais acrescer ao montante previsto para os encargos com o recrutamento de 
trabalhadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Atendendo à execução do orçamento em curso, proponho que a deliberação tomada seja 
aprovada em minuta para que possa produzir efeitos imediatos e que, de acordo com a lei 
vigente, seja tornada pública através da afixação em local adequado e de publicação na página 
eletrónica municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ À Consideração Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 02.01.2014: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------O Senhor Presidente referiu que “este assunto decorre da lei e está em linha 
com aquilo que foi apresentado no mapa de pessoal da Câmara Municipal e no 
Orçamento para 2014.”---------------------------------------------------------------------- 

------Após a análise da informação supra, a Câmara Municipal, deliberou, por 
unanimidade, concordar com a mesma.---------------------------------------------------- 

------Deliberou ainda, atendendo à execução do orçamento em curso, que a presente 
deliberação seja, de acordo com a lei vigente, tornada pública através da afixação em 
local adequado e de publicação na página electrónica 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.--------------------------------- 
 
 

Capítulo Terceiro 

Expediente 
 
------PRIMEIRO: Do Grupo Desportivo Vilacovense, com sede em Vila Cova de 
Alva, ofício a solicitar apoio financeiro para ajudar a custear as despesas inerentes às 
obras de beneficiação das suas Instalações. -----------------------------------------------  

------Presente a informação INF/DAGF/396, datada de 18/12/2013, da Técnica 
Superior Vera Arcanjo, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------No que tange ao assunto mencionado em epígrafe, mais especificamente, à candidatura e 
respetiva documentação entregue pelo "Grupo Desportivo Vilacovense”, no âmbito do pedido de 
apoio formulado para realização de obras de melhoramento das instalações (cfr. doc. 
relacionado), cumpre-me informar V. Exa. o seguinte: ----------------------------------------------------------- 
O pedido ora em análise encontra o respetivo enquadramento no artigo 10.º do Regulamento para 
a Concessão de Benefícios Públicos, relativo ao apoio à manutenção/recuperação e construção 
de sedes e instalações, o qual fixa, no seu n.º 2, que a Câmara Municipal define tal apoio através 
de uma ou de algumas das seguintes modalidades, consoante o que se entender por adequado: -- 

a) Participação na elaboração de projectos; -------------------------------------------------------------- 
b) Oferta de materiais e ou equipamento; ------------------------------------------------------------------ 
c) Apoio em recursos humanos; ------------------------------------------------------------------------------ 
d) Participação financeira, numa percentagem do valor global; -------------------------------------- 
e) Cedência de terrenos; --------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Cedência de instalações. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Após análise da candidatura referida supra e respetiva documentação verificou-se que a 
mesma se encontra em conformidade com as exigências previstas no Regulamento para a 
Concessão de Benefícios Públicos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------ Nestes termos e - tal como superiormente definido - propõe-se que o apoio em causa seja 
objeto de deliberação da Câmara Municipal de Arganil, à luz do previsto no artigo 42.º do 
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Regulamento referido supra, apoio esse consubstanciado na oferta de tijolos, areia e cimento, nas 
quantidades solicitadas pelo Grupo Desportivo Vilacovense, totalizando a quantia de € 1.115,16 
(mil cento e quinze euros e dezasseis cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal de 23% (cfr. 
anexos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Remeto em anexo a minha declaração de inexistência de interesses relativamente a esta 
candidatura, bem como o cabimento relativo ao apoio em causa.--------------------------------------------- 
------ À Consideração Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 18.12.2013: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que “o Grupo Desportivo Vilacovense pretendia 
construir uma garagem anexa às instalações para guardar a viatura do clube e 
também a remodelação dos bancos suplentes, em virtude dos mesmos se encontrarem 
bastante degradados; de acordo com a lista de material, o que propomos é a 
atribuição de tijolos, areia e cimento, uma contribuição em espécie, nos termos do 
regulamento da concessão de benefícios públicos, que soma 1.115,16€ acrescida de 
IVA.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio, 
consubstanciado na oferta de tijolos, areia e cimento, nas quantidades solicitadas pelo 
Grupo Desportivo, ao abrigo do Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos 
do Município de Arganil.--------------------------------------------------------------------- 

------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 quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 

------SEGUNDO: Da Caixa Geral de Aposentações, com sede em Lisboa, ofício a 
comunicar o reconhecimento da aposentação do Assistente Técnico, Nelson Carvalho 
Leandro, com efeitos a partir de 13.12.2013.---------------------------------------------- 

------O Executivo tomou conhecimento da aposentação e deliberou, por unanimidade, 
desejar as maiores felicidades ao Senhor Nelson Carvalho Leandro, na sua nova 
condição de aposentado e que esta nova fase da sua vida seja desfrutada com saúde 
e sorte.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Capítulo Quarto 

Requerimentos Diversos 

------PRIMEIRO: De Maria Isabel da Costa, residente em Arganil, a requerer 
autorização para realizar obras de conservação num edifício, localizado na Rua 
Comendador Saúl Brandão, em Arganil.---------------------------------------------------- 
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------Presente o parecer da Técnica Superior Eduarda Figueiredo, datado de 
16/12/2013, 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 serviço de expediente do Balcão Único, sob o 
n.º 462, datado de 9 de dezembro de 2013, veio, a Sr.ª Maria Isabel da Costa requerer, 
autorização para realizar obras de conservação num edifício, localizado na Rua Comendador Saúl 
Brandão, Vila de Arganil pretensão enquadrada na alínea a) do n.º 1 do art.º 6º do RJUE, 
conjugada com a alínea d) do n.º 2 do art. 78º do RMEU. ------------------------------------------------------ 
------ A requerente informa que as obras a realizar são apenas a pintura da fachada principal de 
cor branca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto ao enquadramento da pretensão nos ins trumentos de gestão territorial, 
verifica-se o seguinte: --------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 

------PDM: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A pretensão encontra-se localizada em espaço urbano. -------------------------------------------------- 
------ Quanto às restrições de utilidade pública – Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica 
Nacional verifica-se que o prédio não está condicionado. ------------------------------------------------------- 
------ Assim e de acordo com o acima referido e dado que a obra pretendida enquadra-se na 
alínea a) do n.º 1 do art. 6º do RJUE, conjugado com a alínea d) do n.º 2 do art. 78º do RMEU, a 
mesma encontra-se isenta de controlo prévio por parte desta administração, pelo que se propõe a 
Vossa e de acordo com as alíneas z) e aa) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013, o 
encaminhamento do presente parecer a Reunião de Câmara para o seu deferimento. ----------------- 
------ À Consideração Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, 
datado de 16.10.2013; “À Reunião de Câmara.”------------------------------------- 
 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de realização 
de obras de conservação num edifício localizado na Rua Comendador Saúl Brandão, 
em Arganil, em nome de Maria Isabel da Costa. À DGU para operacionalização.-------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: De Américo Mota Rodrigues, residente na Amadora, a requerer 
autorização para a construção de um barracão para arrumos, localizado em Gândara 
Chã, Freguesia de Sarzedo. ----------------------------------------------------------------- 

------Presente o parecer da Técnica Superior Eduarda Figueiredo, datado de 
16/12/2013, 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 serviço de expediente do Balcão Único, sob o n.º 
463, datado de 9 de dezembro de 2013, veio, o Sr. Américo Mota Rodrigues, requerer autorização 
para a construção de um barracão para arrumos, localizado em Gândara Chã, Freguesia de 
Sarzedo, pretensão enquadrada na alínea g) do art.º 78º do RMEU. ---------------------------------------- 
------ De acordo com informação do requerente, a edificação terá uma área máxima de 30 m2. ----- 
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------ Quanto ao enquadramento da pretensão nos ins trumentos de gestão territorial, 
verifica-se o seguinte: --------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 
------ A pretensão encontra-se localizada em espaço Agro-Silvo-Pastoril, contudo de acordo com a 
envolvente a pretensão poderá ter enquadramento no n.º 2 do art. 35º do Regulamento do PDM 
de Arganil, pelo que se considera aglomerado urbano. ---------------------------------------------------------- 
------ Quanto às restrições de utilidade pública – Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica 
Nacional, verifica-se que o prédio não está condicionado. ------------------------------------------------------ 
------ Assim e de acordo com o acima referido e dado que a obra pretendida enquadra-se na 
alínea g) do art. 78º do RMEU, a mesma encontra-se isenta de controlo prévio por parte desta 
administração, pelo que se propõe a Vossa e de acordo com as alíneas z) e aa) do n.º 1 do art. 
33º da Lei n.º 75/2013, o encaminhamento do presente parecer a Reunião de Câmara para o seu 
deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Deverá o requerente tomar conhecimento de que o pé direito máximo da edificação é de 2.70 
m e a mesma terá de ser implantada a mais de 20 metros da via pública, para que a obra se 
encontre isenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ À consideração superior. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, 
datado de 16.10.2013; “À Reunião de Câmara.”------------------------------------- 
 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido para a 
construção de um barracão para arrumos, localizado em Gândara-Chã, Freguesia de 
Sarzedo. À DGU para operacionalização.--------------------------------------------------- 

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

Capítulo Quinto 

Empreitadas 
 

------PRIMEIRO: “Beneficiação de Ligação: Gândara – Sobreiral – Maladão – 
Covais – Urgueira – EN 17”. - Ratificação do acto praticado pelo Senhor Presidente 
em 13 de Dezembro p.p., nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 75/2013 de 12 de 
Setembro.------------------------------------------------------------------------------------ 

------Presente a informação INF/DGU/822/2013, datada de 13/12/2013, da Técnica 
Superior Carla Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------Face ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar o seguinte:------------------------------------ 
------A empreitada supra referida foi adjudicada por deliberação de Câmara Municipal datada 
de 16/11/2001 à empresa Construtora do Alva S.A.--------------------------------------------------------- 
------Na sequência da vistoria realizada no passado dia 24/10/2013 à obra supra referida para 
efeitos do disposto no nº5 do artigo 218º do Decreto-lei nº59/99 de 2 de março, por remissão 
do nº3 do artigo 227º do citado diploma legal, por deliberação de Câmara Municipal datada de 
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5/11/2013, foi homologado o auto de vistoria datado de 24.10.2013, constatando-se que não 
foi cumprido pelo adjudicatário o estabelecido no nº4 do artigo 218º do Decreto-lei nº59/99 de 
2 de março, isto é, não foram realizadas as correções dentro do prazo estabelecido para o 
efeito, conforme auto de vistoria datado de 31.05.2012 elaborado para os devidos efeitos, o 
que implicaria términus dos trabalhos a 22/08/2013, após as prorrogações de prazo 
aprovadas para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Mais se informa que por despacho do Sr. Presidente da CMA de 27/11/2013, decisão 
ratificada pela CMA no passado dia 3/12/2013, foi aprovada a intenção de rescisão contratual 
nos termos do disposto no nº3 do artigo 234º do Decreto-lei 59/99 de 2 de março, com base 
nas razões de facto e de direito mencionadas no referido auto de vistoria de 24.10.2013.------- 
------Perante o exposto foi notificada a entidade adjudicatária (CA – Construtora do Alva, S.A), 
através do n/ oficio ref. S/9549/2013 de 6/12/2013 para no prazo de 5 dias, ao abrigo do 
disposto no nº1 do artigo 235º do Decreto-lei 59/99 de 2 de março, dizerem por escrito o que 
tivessem por conveniente, sob pena de não o fazerem ou serem indeferidos os argumentos 
apresentados a decisão do Município tornar-se-ia definitiva.---------------------------------------------- 
------Nesta sequência veio o empreiteiro apresentar a sua defesa em fase de audiência prévia, 
conforme fax com registo de entrada E/1195/013 de 12/12/2013 e em resposta ao referido 
ofício, manifestando que os sucessivos atrasos não se devem à sua empresa, lamentando o 
sucedido e informam que se comprometem a entrar em obra no próximo dia 19/12/2013 (5ª 
feira).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Registe-se, conforme referido anteriormente que este processo obteve aprovações 
sucessivas de prorrogação de prazo para execução dos trabalhos, mas sem sucesso.----------- 
------Contudo, e na sequência da reunião estabelecida entre a empresa e o Sr. Presidente da 
CMA, conforme me informou, terá havido alguma concordância da parte do Município em 
aceitar que a empresa apresentasse uma proposta na qual se comprometeria a dar inicio aos 
trabalhos a 19/12/2013.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Face ao exposto, propõe-se a V. Exa a tomada de decisão sobre o assunto relativamente 
à proposta apresentada pelo empreiteiro, de modo a dar resposta com a maior brevidade 
possível à empresa, para os devidos efeitos, ficando a mesma sujeita a ratificação da CMA 
(que na presente empreitada é o órgão com competência para contratar), nos termos do nº3 
do artigo 35º da Lei nº75/2013 de 12 de setembro.---------------------------------------------------------- 
------Caso a presente proposta seja aprovada, revogar a tomada de decisão de intenção de 
rescisão contratual efetuada por despacho do Sr. Presidente da CMA datado de 27/11/2013, 
cuja decisão foi ratificada pela CMA no passado dia 3/12/2013.----------------------------------------- 
------À Consideração Superior.------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 13.12.2013: “Aprovo o proposto”.-------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente explicando que “isto tem a ver com um 
assunto que já trouxemos a reunião, que era no sentido de acionar as garantias 
relativamente a esta empreitada; veio a empresa construtora pedir uma reunião, com 
carácter de urgência, assumindo a responsabilidade de iniciar os trabalhos entretanto; 
como neste contexto, sendo a empresa a resolver o problema, será muito menos 
complexo do que acionar as garantias e lançar concurso para suprir as deficiências 
que a obra apresenta, proponho revogar a decisão de acionar as garantias e aguardar 
que a empresa termine os trabalhos.”------------------------------------------------------ 
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------O Senhor Vice-Presidente referiu que “este processo começa a revelar-se uma 
autêntica novela; acho que se deve estabelecer uma data limite para a empresa 
entrar em obra e não andar aqui a brincar com o município, porque em Junho ou 
Julho, foram lá colocar umas placas indicativas de estrada em obra e de circulação 
condicionada para fazerem de conta que a intervenção tinha começado; entretanto 
neste periodo foram lá tirar alcatrão de um buraco e meter tout-venant em cima para 
fazer de conta também que a intervenção tinha sido iniciada. Começo a ficar com 
dúvidas se, de facto, a empresa pretende resolver esta situação, mas acho que é 
necessário colocar aqui um horizonte temporal bem definido e fazer depois valer os 
direitos que a autarquia tem. Devo informar que, a nível local, esta situação já é 
motivo de ridicularização”------------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente referiu ainda que “partilho das preocupações do Senhor 
Vice-Presidente, temos a garantia da empresa e do sub-empreiteiro de que a obra vai 
ser executada e só não o foi antes face à chuva que temos tido nos últimos dias; o 
próprio sub-empreiteiro conversou comigo.”----------------------------------------------- 
 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o acto praticado pelo 
Senhor Presidente em 13 de Dezembro p.p., nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei 
nº 75/2013 de 12 de Setembro.------------------------------------------------------------ 

------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.--------------------------------- 
 
 

Capítulo Sexto 

Comunicações da Presidência 

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

------1 – Da alteração nº 7 ao Orçamento e da alteração nº 7 às GOP de 2013, 
de que se anexa cópia à acta e se dá por transcrita para todos os efeitos legais. ------- 

------2 – Do ofício endereçado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos, com sede em Lisboa, relativamente ao Ciclo anual de revisão tarifário 
2014 – Entidades Gestoras Municipais em modelo de gestão directa que prestam 
serviços aos utilizadores finais (baixa). ---------------------------------------------------- 

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

 

ENCERRAMENTO 

 

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

 
 

_____________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 


