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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
 

EM 
 

03 DE MAIO DE 2012 
 

 

 
 

 
------Aos três dias do mês de Maio do ano de 2012, 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 dos Vereadores Senhores, Avelino de Jesus Silva Pedroso, António Gonçalves 
Cardoso, Luis 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 para “abordar uma matéria, sobre a qual 
versam os documentos que foram distribuídos para conhecimento; relativamente ao 
concurso de concessão para utilização e exploração do restaurante bar e loja de 
conveniência da unidade de apoio ao Parque de Campismo do Sarzedo, mormente as 
melhorias nas condições para concurso introduzidas, não houve, nesta fase, nenhum 
concorrente.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
------Tendo em consideração que tem havido alguma manifestação de interesse, por parte 
de algumas unidades de restauração da vila, no sentido de poder utilizar aquele espaço 
para serviços de “catering” e tendo em atenção que até este momento não houve nenhum 
interessado - e parece-me que só deveríamos lançar novo concurso se houver 
interessados, aquilo que ponho à consideração dos Senhores Vereadores é a possibilidade 
de podermos disponibilizar aquele espaço para alguns serviços de “catering” que vão 
surgindo. É uma maneira da Câmara poder arrecadar alguma receita e, por outro lado, de 
utilização do espaço, garantindo que ele não se degrada. Gostaria de ouvir a opinião dos 
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Senhores Vereadores sobre esta matéria. Este será o momento indicado para tomarmos 
esta decisão, uma vez que está em discussão pública o Regulamento Municipal de Tabela 
de Taxas e outras Receitas do Município e, no caso de decidirmos, poderemos integrar 
essa questão na versão final do Regulamento, que depois será submetido à Reunião de 
Câmara e à Assembleia Municipal.”-------------------------------------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura desejando os bons dias a todos 
os presentes e “começando pela proposta que o Senhor Presidente apresenta e face ao 
facto do concurso ter ficado deserto, concordo com essa sugestão, no sentido de 
rentabilizar aquele espaço. Por um lado teríamos a obtenção de receitas, por parte da 
Câmara, mas eu nem punha isso no topo das prioridades, punha sim, dar a possibilidade 
com a realização de alguns serviços de “catering” por parte dos restaurantes locais, fazer 
também a demonstração que aquele espaço tem potencial, tem condições e que possa, de 
alguma forma, também motivar e incentivar alguns dos restaurantes, alguns dos 
empresários locais, a poderem desenvolver ali a sua actividade e talvez verificando in loco, 
as condições que aquele espaço disponibiliza, poderem ficar com outro tipo de interesse e 
poderem até fazer uma proposta à Câmara mais condizente com os interesses mútuos, 
interesses da Câmara, interesses dos próprios empresários; julgo que é uma ideia 
interessante que poderá ser analisada. Da minha parte tem todo o apoio para podermos 
estudar essa possibilidade, dentro do quadro de um Regulamento, que permita a 
preservação daquele espaço, para que daqui a algum tempo não tivesse a Câmara que 
fazer outro tipo de investimentos pelo facto de se ter degradado, mas penso que se 
degradará mais estando fechado, do que sendo utilizado.”--------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva que, após saudar todos os presentes, 
referiu que “a proposta que o Senhor Presidente trouxe, sobre a utilização do restaurante 
do Parque de Campismo, é interessante todavia, acho que devemos reflectir sobre alguns 
aspectos que possam advir da utilização espontânea e extemporânea, porque para todos 
os efeitos, todos os que utilizarem aquele espaço para fazerem o seu negócio, vão utilizá-
lo sem olharem que aquele bem lhes pertence, podendo até transformar uma utilização 
regular numa utilização anárquica.--------------------------------------------------------------------  
------Eu era capaz de encarar uma outra hipótese que, por exemplo, poderia passar pelas 
instituições de solidariedade social. No Sarzedo existe uma, pela qual pode encontrar-se 
uma forma de poder utilizar aquele espaço; era uma questão a estudar; neste momento, 
perante a situação que o Senhor Presidente apresentou, eu precisava de reflectir um 
pouco; às vezes podemos ter a solução dos problemas à mão e muitas vezes não nos vem 
à ideia. A restauração, por aquilo que os Senhores sabem e por aquilo que se sente, está 
a decair de uma forma exponencial; de mês para mês nota-se um decréscimo na utilização 
dos estabelecimentos da restauração, as pessoas recolhem-se, a restauração derrapa e 
isto resulta em desemprego futuramente. Em especial, no caso presente, será sempre 
difícil aparecer algum interessado para a exploração, porque para além do sector estar 
mau, é um espaço que fica fora de portas. O momento de crise também justifica o facto 
do concurso ter ficado deserto. É uma sugestão, não sei se o Senhor Presidente quererá 
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reflectir novamente, ou se quiser optar pela proposta apresentada, não vejo inconveniente 
nenhum; terá, todavia, os inconvenientes daquele alerta que referi, de que a utilização do 
equipamento não vai ter tanto mimo na utilização como teria caso fosse uma empresa que 
vencesse o concurso para uma exploração a médio prazo.”--------------------------------------- 
 
------Teve a palavra o Senhor Vice-Presidente saudando os presentes e dizendo que 
“quando olhávamos para o restaurante do Parque de Campismo, ele era um local 
emblemático e um promotor do turismo do nosso concelho; quando se pretendeu 
requalificar aquele espaço, era no sentido de algo diferenciador em termos da 
gastronomia e da oferta de restauração no nosso concelho. Penso que, dada a conjuntura 
actual e tendo o concurso ficado vazio, seria bom ter esta hipótese de servir de local de 
eventos até porque daí, poderia sair alguma coisa que pudesse dar continuidade ao 
restaurante, tal como nós o conhecemos. Esta é uma oportunidade dos operadores locais 
poderem ter ali um espaço para poderem fazer uma mostra daquilo que sabem e também 
fazer um apelo à sua capacidade de promoção. Teria que haver um Regulamento, estou 
inteiramente de acordo com o Vereador Miguel Ventura, ir-nos-ia dar mais trabalho, em 
termos da fiscalização do cumprimento desse Regulamento mas, de certo modo, também 
nos asseguraria que as instalações eram utilizadas adequadamente e que não se 
danificavam, que também é o que se pretende.”--------------------------------------------------- 
 
------Usou da palavra o Senhor Vereador António Cardoso cumprimentando todos os 
presentes e felicitando “a Dr.ª Inês Anjos, por estar novamente presente, depois deste 
tempo, um pouco conturbado para si e também para nós, que acompanhámos o 
problema; quero desejar-lhe as boas vindas novamente ao nosso seio.------------------------ 
------Quem conhece a Europa verifica que a nível de estabelecimentos nada se passa como 
em Portugal; há estabelecimentos por todo o lado; nada mais vai ficar como dantes, não 
há dúvida nenhuma que vai existir aqui a lei do mais forte e metade do comércio, a nível 
de Portugal, vai fechar; é esta a indicação que vem da ARESP e é também um estudo que 
foi feito a nível da Confederação do Comércio, que também tem esta mesma ideia, de que 
entre 20% a 30% do comércio vai fechar.-----------------------------------------------------------  
------A proposta que é apresentada pelo Senhor Presidente parece-me que é viável, mas 
tem que haver um maior acompanhamento da nossa parte, em termos de responsabilizar 
quem ocupar aquele espaço; é um esforço que tem que ser feito por todos nós. Terá 
também que se inserir no novo Regulamento das Taxas uma forma de responsabilizar 
quem ocupar aquele espaço e dar garantias de que preservará tudo aquilo de maneira que 
fique limpo e que não haja problemas. Aquele espaço estando fechado deteriora-se mais 
do que se estiver aberto. Por outro lado, quem utilizar aquele espaço, poderá chegar à 
conclusão de que afinal poderá ser melhor apresentar uma proposta para adjudicar o 
espaço como restaurante, o que até agora não foi feito. Penso que era uma boa aposta 
avançarmos para a proposta que foi apresentada pelo Senhor Presidente.”-------------------- 
 
------Teve a palavra o Senhor Vereador Luis Paulo Costa, também ele saudando os 
presentes, e começou por dizer que “aquele espaço e a perspectiva que tivemos, aquando 
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da intervenção que lá foi efectuada, tem a ver com a aposta num restaurante de 
referência no concelho. O papel que o restaurante do Parque de Campismo teve no 
passado nessa matéria, e a atractividade que conseguiu ter a nível da gastronomia, mas 
estamos a atravessar uma conjuntura, como já foi referido, que não é a mais favorável 
para alguém se abalançar num investimento deste género. Todos sabemos também que a 
par das condições da conjuntura, há outros aspectos que condicionam a iniciativa de 
investir, particularmente ao nível de confiança do particular e do País, é aquele que 
conhecemos, e não é bom; para além das questões económicas há o receio que está 
actualmente a condicionar a actividade económica e não podemos ignorar essa situação. 
Também considero que qualquer opção que se tome não deve condicionar a hipótese de 
num futuro tão próximo quanto possível, se possa relançar aquele espaço dentro do 
espírito que sempre teve e que foi aquele que esteve subjacente a esta grande 
intervenção que ali houve. Esta proposta de utilização como espaço de eventos, tem essa 
grande vantagem, por um lado permitir a utilização e a rentabilização do espaço e, por 
outro, de não hipotecar qualquer hipótese futura que venha a surgir no sentido de o 
relançar como restaurante. Comungo das preocupações que foram aqui suscitadas, 
particularmente no que diz respeito à utilização; na minha opinião devemos fixar regras e 
responsabilização dos respectivos utilizadores, é algo que acontece em muitos sítios; 
pessoalmente, tenho a experiência de utilização de um espaço de eventos, o Senhor 
Presidente também tem, sabemos perfeitamente que são espaços utilizados por várias 
empresas de “catering” e de restauração e que as coisas funcionam; penso que aqui 
também poderão funcionar.”--------------------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente referiu que “gostava de colher a sensibilidade de todos. Não 
há aqui uma decisão formal, essa acontecerá quando tivermos que votar o Regulamento 
de Taxas e Licenças que está em discussão pública; integraremos também esta questão, 
sem prejuízo de termos outro tipo de utilizações, como aquela que o Senhor Vereador 
sugeriu. Esta solução permite que a todo o tempo possamos avançar para a solução 
inicial, que era aquela que todos pretendíamos, de ter o restaurante a funcionar em pleno. 
É necessário definir regras muito concretas de utilização, para que não surjam aquelas 
questões de poder haver, de alguma forma, estragos no equipamento, mas isso tem que 
ficar claramente definido.”------------------------------------------------------------------------------ 
 
------O Senhor Vereador Miguel Ventura referiu ainda que “em Arganil temos falta de 
espaços que permitam a realização de iniciativas, de eventos, não só na área da 
restauração como outros, pois muitas vezes os empresários locais vão sempre para o 
mesmo local, mas quando se quer diversificar para um local de qualidade, esse local não 
existe. Reitero as palavras que já aqui foram ditas, no sentido de que a Câmara tomar 
esta opção, não inviabilizando o facto de daqui a 2 ou 3 meses não se possa lançar outro 
concurso; dá-se a possibilidade de os empresários a nível local poderem usufruir daquele 
espaço e no Regulamento que for elaborado, poder abrir-se ou não a outro tipo de 
iniciativas e a outro tipo de agentes económicos. Em Arganil a experiência que tenho tido 
com os empresários, com a restauração, que tem capacidade para fazer, porque nem 
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todos os restaurantes têm capacidade para fazer este tipo de eventos, este tipo de 
serviços, tem sido um conjunto de empresários, de restaurantes, que têm dignificado a 
restauração a nível local, têm feito serviços de qualidade e que garantem uma boa 
utilização de todo aquele espaço. Ao elaborar-se o Regulamento pode deixar-se mais ou 
menos aberto perante as iniciativas que se queiram lá fazer.”------------------------------------ 
 
------O Senhor Presidente disse ainda que “o espírito é esse; este equipamento terá 
sempre uma capacidade na ordem das 150, 180 pessoas; também teremos, a partir de 
Setembro, o Multiusos da Cerâmica, que dará para eventos de maior dimensão e também 
está preparado para poder acolher situações de catering, como a que referimos e outro 
tipo de situações, eventualmente seminários de maior dimensão. Acho que esta questão 
dos serviços de catering é eventualmente a questão mais imediata, mas poderá haver 
outro tipo de acções; estou a lembrar-me de empresas que têm vindo a desenvolver 
actividade no concelho, no âmbito da animação. Não me parece que seja de excluir a 
hipótese de também podermos ter aquele espaço utilizado para acções de formação “in 
door” e outro tipo de acções.”-------------------------------------------------------------------------- 
 
------Pediu novamente a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura referindo que “uma 
das sugestões que eu aqui trazia hoje a esta Reunião, pode entroncar nesta que 
acabámos de discutir, e tem a ver com a animação na área da gastronomia; 
aproveitarmos a gastronomia como um factor de animação. Isto tem a ver um pouco com 
o que se passou nos concelhos vizinhos e é um factor motivador e de incentivo para a 
restauração local, com a implementação e o desenvolvimento da rota do cabrito; gostava 
de sugerir ao Senhor Presidente que, em próximas iniciativas, a Câmara pudesse 
manifestar o interesse junto da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal no 
sentido de poder alargar a rota do cabrito ao concelho de Arganil.------------------------------  
------Tive alguns contactos por parte de empresários locais ligados à restauração que, de 
alguma forma, se sentiram excluídos, se podemos utilizar esta expressão, desta iniciativa 
de animação que decorreu, ou está a decorrer, nalguns dos concelhos vizinhos do Pinhal 
Interior Norte. Julgo que seria interessante e era mais um factor de incentivo para que 
pudéssemos dar mais visibilidade e divulgação não apenas a este prato, mas também aos 
restaurantes locais.---------------------------------------------------------------------------------------  
------Ainda um outro assunto: ontem foi apresentado um conjunto de apoios sociais 
incluídos nos Protocolos de Cooperação entre o Ministério da Solidariedade Social e as 
IPSS’s e um dos programas que foi apresentado, que é o programa das cantinas sociais; 
vimos que o número de beneficiários previstos não é muito significativo, mas todos 
fazemos votos para que este número não fosse atingido, porque era sinal de que em 
Arganil não havia tanta pobreza como aquela que graça por outros pontos do País. A 
sugestão que aqui deixava era que, caso uma identificação do número de beneficiários 
que se enquadrassem neste tipo de apoios, neste tipo de benefícios, se verificasse que o 
número era um pouco superior àquele que está disponibilizado, em termos de apoios por 
parte do Instituto de Segurança Social, que a Câmara pudesse apoiar essa diferença, para 
que pudéssemos, de alguma forma, dar igualdade de oportunidades a todos e não haver 
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aqui mais situações de exclusão para além daquelas que decorrem já do facto de haver 
pessoas, Arganilenses, que eventualmente tenham que recorrer a este tipo de programas. 
Deixava aqui a sugestão que a Câmara pudesse de alguma forma complementar naquilo 
que não chegasse este tipo de apoios, visto que o número é reduzido, mas deixo aqui 
novamente a esperança de que seja um número em excesso para as necessidades do 
nosso concelho.”------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente esclarecendo que, “relativamente à questão 
da rota do cabrito, quero dizer ao Senhor Vereador Miguel Ventura o seguinte: esta rota 
do cabrito resulta de uma acção do Turismo do Centro de Portugal, no sentido de 
congregar um conjunto de eventos que já decorriam um pouco por toda a região isto é, 
concelhos que já tinham estas mostras, de alguma forma dar-lhe corpo, coerência e 
escala, fazendo uma promoção conjunta. Daí não estarmos neste pelotão inicial da rota do 
cabrito, porque não tínhamos, até aqui, nenhum evento específico para um conjunto de 
acções de promoção do cabrito.-----------------------------------------------------------------------  
------Entretanto, em algumas conversas que tenho tido, com a Senhora Confrade Mor da 
Confraria do Bucho de Arganil, tem ressaltado a ideia de podermos, de alguma forma, 
organizar, em conjunto Câmara e Confraria, uma semana ou um fim de semana dedicado 
ao bucho, mas não apenas ao bucho, porque este, por si só, não é um prato principal; 
terá que ser ancorado em algo mais substancial, se assim se pode dizer. Relativamente ao 
cabrito, seria boa ideia podermos fazê-lo em conjunto com os restaurantes, porque este 
tipo de mostras só fazem sentido se se traduzirem em criação de riqueza e em ganhos 
económicos para a restauração. Essa é uma ideia que está em cima da mesa e poderá 
fazer parte desta rota meritória do Turismo do Centro de Portugal.-----------------------------  
------Por outro lado, dizer também que o Turismo Centro de Portugal está a fazer outras 
rotas, nomeadamente a da doçaria e a Feira das Sopas e Doces, em S. Martinho da 
Cortiça, que vai decorrer no dia 20 de Maio, já integra esta rota. Nesse campo estamos 
presentes, a esta mesma hora está a ser apresentada, em Figueiró dos Vinhos, esta Rota 
da Doçaria, na qual estamos integrados, com a Feira das Sopas e Doces, que é organizada 
pela Associação Juvenil Projecto Radical.”------------------------------------------------------------ 
 
------Teve a palavra o Senhor Vice-Presidente dizendo que ”esta promoção turística, 
usando um pouco este elo, que são as rotas, e que já há noutras regiões com muito 
sucesso, é bom que a Região Centro se proponha a fazer esse tipo de eventos. Estava a 
pensar concretamente na questão do bucho; efectivamente o bucho, por si só, é pouco, 
mas se for integrado em procedimentos culinários semelhantes, nomeadamente o 
maranho, porque não a rota do bucho e do maranho, que já abrangia uma série de 
concelhos, porque os métodos são diferentes mas o conceito é semelhante. Gostava de 
me regozijar com a integração da Feira das Sopas e dos Doces. E porque não também, 
haver uma rota do queijo e nós eventualmente, no futuro, virmos a integrá-la?”------------- 
 
------Usou ainda da palavra o Senhor Vereador Luis Paulo Costa referindo que, 
“relativamente à questão que foi abordada pelo Senhor Vereador Miguel Ventura, das 
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cantinas sociais, quero dizer o seguinte: esta é uma resposta da Administração Central, 
que se insere no âmbito do Programa de Emergência Social; estamos a falar de combate 
directo à fome, à necessidade mais básica do ser humano. Acompanhamos com 
preocupação esta temática, também pudemos todos ouvir, da parte do Senhor Director do 
Centro Distrital da Segurança Social, que os números que foram definidos a nível local e 
nacional tiveram por base um estudo que terá sido realizado e acreditamos que esse 
estudo seja rigoroso. O pressuposto é, à partida, daquilo que ouvimos todos, que os 
números que estão definidos são suficientes. Se, hipoteticamente, não forem suficientes, 
isso pode acontecer em Arganil ou pode acontecer noutro lado qualquer, aqui joga a lei 
dos grandes números, aí, aquilo que entendo é que devemos fazer com que quem tem 
esta responsabilidade a assuma; não me parece que uma responsabilidade que é da 
Administração Central seja assumida pela Administração Local. As Autarquias têm tido, ao 
longo dos últimos anos, valores muito significativos subtraídos aos seus orçamentos e não 
faz sentido estarmos a financiar aquilo que são competências próprias da Administração 
Central. A Segurança Social tem competências específicas, inserem-se neste âmbito, e se 
as 66 refeições diárias que estão definidas para o concelho de Arganil, não forem 
suficientes, cabe-nos exigir, junto da Segurança Social, que aumente esse número.”-------- 

 
 

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

 
 

Capítulo Primeiro 

AAA ppp rrr ooo vvv aaa ççç ããã ooo    ddd eee    AAA ccc ttt aaa    

 
------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 09, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 17 de Abril de 2012.--------------------------------------------------- 
------Lida que foi em voz alta, analisado o seu conteúdo e produzidos os esclarecimentos 
necessários, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta nº 09, 
correspondente à reunião ordinária realizada no dia 17 de Abril de 2012.------------------- 
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Cap í tu lo  Segundo 

                                                         DDD iii vvv eee rrr sss ooo sss    

 
 

 
------Por motivos de impedimento, os Senhores Vereadores António Gonçalves 
Cardoso e Luis Paulo Carreira Fonseca da Costa, ausentaram-se da Sala de 
Reuniões, deixando de participar nos trabalhos.------------------------------------------- 
 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da realização de Hastas Públicas para os 
lugares vagos e a vagar no Mercado Municipal, bem como a nomeação da 
respectiva Comissão de Acompanhamento.--------------------------------------------------- 

------Foi presente a informação nº INF/DAGF SAG/10/2012, datada de 12.04.2012, 
elaborada pela Assistente Técnica, Carla Fernandes, cujo teor se transcreve na integra 
para todos os efeitos legais:---------------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente ao assunto, acima mencionado, informo que nos próximos meses de Maio e 
Julho do corrente ano, terminarão os prazos de concessão dos seguintes lugares no Mercado 
Municipal: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ - Bancas interiores nºs 1, 2, 4, 5, 6, 7 C, 9 e10; ------------------------------------------------------------- 
------ - Bancas exteriores nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e15; -------------------------------------- 
------ - Meias-lojas (1º piso) nºs 1, 2 e 3; ----------------------------------------------------------------------------- 
------ - Meias-lojas (R/C) nºs 1, 2, 7 e 8. ------------------------------------------------------------------------------ 
------ Nos termos do estipulado no artº 5º, nºs 1 e 2 do Regulamento do Mercado Municipal de 
Arganil: “A ocupação dos locais de venda dos mercados municipais tem natureza precária, e 
condicionada, e será autorizada por deliberação da Câmara Municipal...“; “A utilização dos lugares 
nos mercados...depende, salvo disposição legal aplicável, de Hasta Pública e será sempre 
onerosa, precária e só é permitida a posse do lugar pelo interessado quando este esteja munido 
da respectiva documentação.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Deste modo, deverá ser aprovada em reunião de Câmara a realização de Hastas Públicas, a 
realizar em altura a marcar oportunamente, para a concessão do direito de ocupação dos lugares 
acima mencionados e dos que se encontram vagos há já algum tempo.------------------------------------ 
------ Os lugares que se encontram vagos há já algum tempo são: ------------------------------------------- 
------ - Bancas interiores nºs 3, 11 e 12; ------------------------------------------------------------------------------ 
------ - Bancas exteriores nºs 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24; ---------------------------------------------- 
------ - Meias-lojas (1º piso) nºs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; --------------------------------------------------------- 
------ - Meias-lojas (R/C) nºs 3, 4, 5 e 6; ------------------------------------------------------------------------------ 
------ - Lojas nºs 9, 10 A, 14, 17 e 18. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deverá ser constituída, ainda, uma Comissão de Acompanhamento para a realização das 
Hastas Públicas de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 16º do Regulamento do Mercado 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ À consideração Superior.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 18.04.2012: “À Reunião de Câmara”.--------------------------------------------- 

------ A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de Hastas 
Públicas para os lugares vagos e a vagar no Mercado Municipal, bem como constituir a 
Comissão de Acompanhamento para realização da Hasta Pública, que será a seguinte: 
Presidente: Dr. António Gonçalves Cardoso, e Vogais: Carla Rodrigues, Coordenadora 
Técnica, Francisco Vasconcelos e Assistente Técnico, e como Suplentes: Dr. Luís Paulo 
Costa e Carlos Ramos, Assistente Técnico. ---------------------------------------------------------- 
------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.------------------------------------------------------- 
 
------Os Senhores Vereadores António Gonçalves Cardoso e Luis Paulo Carreira 
Fonseca da Costa, regressaram à Sala de Reuniões, passando a participar nos 
trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Animação da Feira Medieval de Arganil, a realizar no dia 18 de 
Maio de 2012. Apreciação e votação da proposta de emissão de parecer prévio 
vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Presente um exemplar da Proposta/ Pedido de Emissão de Parecer Prévio Vinculativo 
para celebração de contrato de prestação de serviços de “animação da Feira Medieval de 
Arganil, a realizar no dia 18 de Maio de 2012”, elaborada pela Técnica Superior Angela 
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 servi ços de “animação da 
Feira Medieval de Arganil, a realizar no dia 18 de Maio de 2012” 

(Art.º 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro) 
 
Enquadramento Legal: 

------ 1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro 
(o qual aprovou o Orçamento de Estado para 2012), “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 e 
ulteriores alterações, 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.º8 do referido art.º 26.º.------------ 
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------ 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 n.º 1, do artigo 19º, da Lei n.º 55- A/2010, de 
31 de dezembro (que se traduz na redução remuneratória aos valores pagos por contratos de 
aquisição de serviços que, em 2012, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, 
ou, contraparte do contrato vigente em 2011 celebrado por diversas entidades, entre as quais, 
autarquias locais). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Do contrato de prestação de serviços a celebrar: 

------ 1. É intenção do Município de Arganil celebrar um contrato de prestação de serviços para a 
“animação da feira Medieval de Arganil, a realizar no dia 18 de Maio de 2012” . ------------------- 
------ 2. O valor base da prestação de serviços estimou-se em 7.500,00€. --------------------------------- 
------ 3. Com vista à adjudicação do contrato de prestação de serviços em causa foi 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 art.º 20.º e no art.º 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, muito 
concretamente na rubrica 06020305, 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), verifica-se que a mesma não é aplicável uma vez que se trata de um contrato com 
novo objeto e nova entidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 submete 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 8, do artigo 26º, 
da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, parecer prévio favorável relativamente à celebração do 
contrato de prestação de serviços para a “animação da feira Medieval de Arganil, a realizar no dia 
18 de Maio de 2012”, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos 
previstos no n.º 5, do artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. ------------------------------- 

------ Arganil, 26 de Março de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 26.03.2012: “À Reunião de Câmara”.--------------------------------------------- 
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------Teve a palavra o Senhor Presidente começando por referir que “está previsto na Lei 
do Orçamento de Estado – isto para o Senhor Vereador Miguel Ventura não dizer que eu 
estou sempre de acordo com o Governo, neste caso não estou – que, no caso das 
aquisições de serviços, toda e qualquer aquisição de serviços tem que ter um parecer 
prévio da Câmara Municipal; isto vai até contra aquilo que está determinado em termos de 
autorizações para a despesa pública. Como sabem, o Presidente da Câmara tem até 150 
mil euros de competência directa e depois, se for delegada pela Câmara, pode ir até 750 
mil euros. Ora, no Orçamento de Estado está escrito que, em termos de aquisições de 
serviços, tem que haver sempre um parecer prévio da Câmara Municipal.--------------------- 
------Neste caso concreto trata-se da Feira Medieval que vai decorrer no dia 18 de Maio e 
o que propomos é trabalhar novamente com a Companhia de Teatro Vivarte, que é quem 
tem trabalhado connosco e é quem faz uma grande parte das Feiras Medievais do País; 
este ano, ela vai realizar-se no centro da vila. Optou-se por contactar com os 
comerciantes, procurando incentivá-los de forma a dinamizar o centro. Fizemos um 
intercâmbio com o Município de Fronteira, uma vez que tem a Batalha de Atoleiros e até 
foi inaugurado o Centro Interpretativo da Batalha de Atoleiros, onde esteve presente o 
Senhor Vereador Luis Paulo Costa; os nossos jovens foram a Fronteira e, entretanto, os 
jovens de Fronteira virão cá no dia 18 de Maio.”---------------------------------------------------- 

------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 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.------------------------------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Apreciação e votação do Projecto de Regulamento da Sala de 
Exposições Temporárias Guilherme Filipe - após decurso da fase de apreciação 
pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------Presente ainda a informação nº INF/DAGF/292/2012, datada de 24/04/2012, da 
Técnica Superior Vera Arcanjo, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e, uma vez decorrido o período de 
discussão pública de 30 dias para efeitos de recolha de sugestões no que respeita ao Projeto de 
Regulamento da Sala de Exposições Temporárias Guilherme Filipe, em conformidade com a 
deliberação camarária datada de 20 de Março último, cumpre-me informar o seguinte: ---------------- 
------ Durante o período de 30 dias para discussão pública e no seguimento do anteriormente 
proposto, foram afixados editais nos locais de estilo e em Diário da República, bem como no 
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portal do Município, tendo sido dessa forma desenvolvidos os mecanismos para efeitos da sua 
apreciação pública e de apresentação de sugestões. ------------------------------------------------------------ 
------ O terminus de tal período aconteceu no passado dia 19 de Abril de 2012, sem que tenham 
sido apresentadas quaisquer sugestões por parte dos munícipes. ------------------------------------------- 
------ Com efeito, considerando o exposto supra, junto se remete em anexo o Projeto de 
Regulamento da Sala de Exposições Temporárias Guilherme Filipe, de modo a ser dado 
cumprimento à alínea a) do n.º 7, conjugado com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei 
n.º169/99, de 18 de Setembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro – aprovação do projeto de Regulamento pela Câmara Municipal. --------------------------------- 
------ Em caso de aprovação, resultante de deliberação do executivo camarário, deverá ser o 
projeto de regulamento em causa submetido à Digníssima Assembleia Municipal, nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei mencionada supra. ------------------------------------- 
------ Na realidade, somente mediante a aprovação do projeto de Regulamento, quer por parte do 
órgão executivo, quer por parte do órgão deliberativo, o presente projeto converter-se-á em 
Regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ À consideração Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 24.04.2012; À Reunião de Câmara.------------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Projecto de 
Regulamento e submetê-lo a apreciação da digna Assembleia Municipal.----------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do 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.------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Apreciação e votação da Proposta de alteração de delimitação da 
Reserva Ecológica Nacional por exclusão de áreas para submissão à Comissão 
Nacional da REN, no âmbito do Plano de Pormenor da Quinta da Estafeira. -------- 

------A presente proposta encontra-se instruída com todos os elementos legalmente 
exigidos para efeitos de agendamento na Comissão Nacional da REN, nomeadamente: a 
Cartografia necessária para alteração da Delimitação da REN no âmbito do Plano de 
Pormenor da Quinta da Estafeira, Memória Descritiva e Justificativa – Proposta de 
Alteração e Justificação das opções tomadas - Plano de Pormenor da Quinta da Estafeira, 
Pareceres das Entidades com interesses chamadas a participar, Acta da Conferência de 
Serviços, realizada no passado dia 15 de Dezembro na CCDRC e o Regulamento do Plano 
de Pormenor da Quinta da Estafeira, que se dão por transcritos e se anexam cópia à acta.- 

------Presente a informação nº INF/DGU/237/2012 datada de 27/04/2012, elaborada pelas 
Técnicas Superiores Eduarda Figueiredo e Inês Anjos, cujo teor se transcreve na íntegra, 
para todos os efeitos legais:---------------------------------------------------------------------------- 

------ Dado o assunto supra-referido, as técnicas informam o seguinte: ------------------------------------- 
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------ No passado dia 15 de Dezembro de 2011, realizou-se a reunião relativa à Conferência de 
Serviços, nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(doravante CCDR'c), tendo objeto o Plano de Pormenor da Quinta da Estafeira. ------------------------ 
------ As entidades com interesses a ponderar convocadas para a referida reunião, para além da 
CCDR'c, foram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ - Autoridade Florestal Nacional (AFN); ------------------------------------------------------------------------ 
------ - Autoridade Nacional de Protecção Cívil (ANPC); --------------------------------------------------------- 
------ - Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH'c); --------------------------------------------- 
------ - Direcção Regional da Economia do Centro (DRE'c); ---------------------------------------------------- 
------ - EDP, Distribuição S.A.;------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ - Instituto do Turismo de Portugal, I.P. ------------------------------------------------------------------------- 
------ O parecer da CCDR'c foi favorável condicionando ao cumprimento de determinadas 
questões,  entre elas, a questão da exclusão da REN. ---------------------------------------------------------- 
------- Existe incompatibilidade entre a ocupação proposta e o Regime Jurídico da REN, muito 
embora esta incompatibilidade se encontre sanada no procedimento de Revisão do Plano Director 
Municipal de Arganil em decurso. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Exige a CCDR'c à Câmara Municipal de Arganil que esta apresente proposta de exclusão da 
REN, para posteriormente esta entidade remeter à Comissão Nacional da REN a proposta em 
questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Nestes termos, propõe-se a Vossa Ex.a, a submissão à próxima Reunião de Câmara de 
todos os elementos necessários para a instrução do procedimento de alteração de delimitação da 
REN no âmbito do PP, para que esta aprove a proposta de delimitação da REN. ----------------------- 
------ O carácter excepcional das alterações e a salvaguarda da integridade e coerência sistémica 
da REN, encontram-se devidamente fundamentadas na memória descritiva que instrói o 
procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ À consideração Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 27.04.2011: “À Reunião de Câmara”.--------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente informou da necessidade de aprovar a presente proposta 
uma vez que tal foi uma das condições impostas pela CCDRC no seu parecer favorável 
condicional, do qual tivemos conhecimento na reunião de conferência de serviços, 
realizada no passado dia 15 de Dezembro na CCDRC. -------------------------------------------- 

------Analisado a proposta em apreço e toda a documentação que a constitui e 
considerando o conteúdo da informação supra, deliberou-se, por unanimidade, aprovar a 
proposta de alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) efectuada no 
âmbito da elaboração do Plano de Pormenor da Quinta da Estafeira. -------------------------- 
------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 Presidente propôs que os pontos Quinto ao Vigésimo, inclusive, fossem 
votados em conjunto.------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------A Câmara Municipal, concordou com a proposta apresentada pelo Senhor 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente referiu que foram apresentadas candidaturas de 16 Juntas de 
Freguesia e que são essas que irão ser financiadas.------------------------------------------------ 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura questionando se “relativamente 
ao grau de execução destes Contratos, há números, em termos de execução física, 
daqueles que têm sido contratualizados em anos anteriores? Vemos que são obras 
pequenas, sabemos que há algumas regras, nomeadamente no Código de Contratação 
Pública, que têm que ser cumpridas; poderia incentivar-se as próprias Juntas para, através 
da execução destas obras, pudessem também dinamizar o tecido económico local, 
nomeadamente as pequenas empresas de construção civil que, sendo obras pequenas, 
são obras sempre importantes no sentido de se manter a actividade dessas pequenas 
empresas e é também um estímulo para a sua própria dinamização e o próprio trabalho 
que vão fazendo; estamos a falar em 161 mil euros que, se ficassem no tecido económico 
local, era muito importante, nestes tempos de crise e dificuldades que atravessamos.”------ 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente dizendo que “sobre a questão da execução, 
em termos de procedimento, há sempre uma verificação, por parte da Câmara, para ver 
se o Contrato Programa foi cumprido ou não e o pagamento, normalmente, é feito em 
duas tranches e o último só é feito quando a obra está concluída.------------------------------- 
------Sobre a outra questão, essa é uma das ideias base dos Contratos Programa; por um 
lado, as Juntas de Freguesia poderem concretizar alguns investimentos que eram há muito 
reclamados por parte das populações, que podem, aparentemente, para uma Câmara 
Municipal, ser investimentos pequenos e às vezes por serem investimentos pequenos são 
mais difíceis de concretizar e, através dessa articulação e cooperação com as Juntas de 
Freguesia, são mais fáceis de concretizar. Por outro lado, face à sua dimensão, poderem 
ser executados por empresas locais. Nós temos isso muito presente, as Juntas de 
Freguesia também, e é isso que tem acontecido na generalidade dos casos.”----------------- 
 
------O Senhor Vereador Miguel Ventura pediu ainda a palavra para referir que “quando 
falei em execução, era para saber se a execução destes Contratos Programa e dos 
anteriores tem tido uma taxa de execução próxima dos 100% ou se, porque sabemos que 
depois há dificuldades, que estes montantes são apenas uma parte do valor das 
intervenções a realizar, por parte das Juntas, quando chegamos ao final destes Contratos 
Programa, eles foram executados todos na sua totalidade ou, pelo contrário, há aqui 
alguma diferença significativa na sua execução? Qual é o grau de execução dos Protocolos 
do ano passado?”----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente esclareceu que “posso depois dar-lhe nota da concretização 
dos Contratos Programa anteriores mas, na generalidade, são todos cumpridos; há um ou 
outro caso em que há algum atraso, mas na generalidade estão todos cumpridos. Houve 
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uma situação, a Inspecção da IGAL debruçou-se sobre determinadas matérias, 
nomeadamente os Contratos Programa e havia um atraso em duas Freguesias, que se 
comprometeram a concluir em determinado prazo e isso aconteceu.”-------------------------- 
 
 
------QUINTO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de Arganil, com 
vista a comparticipar financeiramente as obras de construção de passeios na Rua Lopes de 
Costa, em Maladão, a realizar pela Junta de Freguesia.-------------------------------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros), 
sendo o pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 
dias após a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto 
do presente contrato.------------------------------------------------------------------------------------ 
------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.------------------------------- 
 
 
------SEXTO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de Barril de Alva, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de requalificação do Largo da Escola – 
1ª Fase, a realizar pela Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 8.000,00€ (oito mil euros), sendo o 
pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 dias após 
a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto do 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------SÉTIMO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de Benfeita, 
com vista a comparticipar financeiramente a construção de ponte pedonal de acesso à 
Praia Fluvial da Benfeita, a realizar pela Junta de Freguesia. -------------------------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 6.000,00€ (seis mil euros), sendo o 
pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 dias após 
a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto do 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 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.------------------------------- 
 
 
------OITAVO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de Celavisa, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de beneficiação da Quelha do Soito, 
em Celavisa, a realizar pela Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 3.019,24€ (três mil e dezanove euros e vinte 
e quatro cêntimos), sendo o pagamento da verba efectuado em duas prestações, a 
primeira efectuada até 30 dias após a assinatura do contrato e a segunda aquando do 
cumprimento total do objecto do presente contrato.----------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------NONO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de Cepos, com 
vista a comparticipar financeiramente a construção de parque infantil em Cepos, a realizar 
pela Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 8.000,00€ (oito mil euros), sendo o 
pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 dias após 
a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto do 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de Cerdeira, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de pavimentação de bermas entre a 
Travessa da Eira e a Rua do Pardieiro, a realizar pela Junta de Freguesia. --------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), sendo o 
pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 dias após 
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a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto do 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO PRIMEIRO: Celebração do Contrato programa com a Freguesia de 
Côja, com vista a comparticipar financeiramente as obras beneficiação das Ruas José Luis 
Nunes e do Mercado Velho, alargamento do prolongamento da variante, calcetamento da 
entrada do novo Lar e promoção turística, a realizar pela Junta de Freguesia. ---------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 25.000,00€ (vinte cinco mil euros), sendo o 
pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 dias após 
a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto do 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO SEGUNDO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de 
Folques, com vista a comparticipar financeiramente as obras do Parque da Ponte Nova – 
2ª fase, a realizar pela Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 17.500,00€ (dezassete mil e quinhentos 
euros), sendo o pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada 
até 30 dias após a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do 
objecto do presente contrato.-------------------------------------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO TERCEIRO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de 
Piódão, com vista a comparticipar financeiramente as obras de construção de rede e fossa 
séptica em Chãs d’Égua, a realizar pela Junta de Freguesia. -------------------------------------- 
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------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), sendo o 
pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 dias após 
a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto do 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO QUARTO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de 
Pomares, com vista a comparticipar financeiramente as obras de reparação de cortinas da 
estrada Pomares - Avô, a realizar pela Junta de Freguesia. --------------------------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 3.785,99€ (três mil setecentos e oitenta e 
cinco euros e noventa e nove cêntimos), sendo o pagamento da verba efectuado em duas 
prestações, a primeira efectuada até 30 dias após a assinatura do contrato e a segunda 
aquando do cumprimento total do objecto do presente contrato.-------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO QUINTO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de 
Pombeiro da Beira, com vista a comparticipar financeiramente as obras de calcetamento 
do acesso à Senhora do Loureiro, em Pombeiro da Beira, a realizar pela Junta de 
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 17.500,00€ (dezassete mil e quinhentos 
euros), sendo o pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada 
até 30 dias após a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do 
objecto do presente contrato.-------------------------------------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
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------DÉCIMO SEXTO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de S. 
Martinho da Cortiça, com vista a comparticipar financeiramente as obras de 
requalificação da Rua Principal na Sanguinheda, a realizar pela Junta de Freguesia.----------  
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 15.311,70€ (quinze mil trezentos e onze 
euros e setenta cêntimos), sendo o pagamento da verba efectuado em duas prestações, a 
primeira efectuada até 30 dias após a assinatura do contrato e a segunda aquando do 
cumprimento total do objecto do presente contrato.----------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO SÉTIMO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de 
Sarzedo, com vista a comparticipar financeiramente as obras de construção de piscina na 
zona de lazer do Valeiro do Barco – 3ª fase, a realizar pela Junta de Freguesia. -------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros), sendo o 
pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 dias após 
a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto do 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO OITAVO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de 
Secarias, com vista a comparticipar financeiramente as obras de requalificação do Largo 
Antonino dos Santos – 3ª Fase, a realizar pela Junta de Freguesia. ----------------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros), 
sendo o pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 
dias após a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto 
do presente contrato.------------------------------------------------------------------------------------ 
------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.------------------------------- 
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------DÉCIMO NONO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de 
Teixeira, com vista a comparticipar financeiramente as obras de requalificação do 
Cemitério Paroquial, a realizar pela Junta de Freguesia. ------------------------------------------- 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 10.000,00€ (dez mil euros), sendo o 
pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 dias após 
a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto do 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------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.------------------------------- 
 
 
------VIGÉSIMO: Celebração do Contrato Programa com a Freguesia de Vila Cova 
de Alva, com vista a comparticipar financeiramente as obras de construção de 800m de 
valetas na Freguesia, a realizar pela Junta de Freguesia. ------------------------------------------ 
 
------Analisado que foi o Contrato Programa, deliberou-se, por unanimidade, celebrá-lo e 
assumir os respectivos encargos, no valor de 8.000,00€ (oito mil euros), sendo o 
pagamento da verba efectuado em duas prestações, a primeira efectuada até 30 dias após 
a assinatura do contrato e a segunda aquando do cumprimento total do objecto do 
presente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------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  Terce i ro  

                                                   EEE xxx ppp eee ddd iii eee nnn ttt eee    

 
 

------PRIMEIRO: De Armando Manuel Simões Ferreira, residente em Olho Marinho, 
Vila Nova de Poiares, a comunicar a desistência do exercício da actividade na Feira 
Semanal e a requerer a transferência do lugar de terrado para a sua esposa, Maria 
Celestina Carvalho Fernandes. ------------------------------------------------------------------------- 
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------Analisado que foi o pedido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido do requerente, nos termos do art. 15º e art. 57º do Regulamento do Mercado 
Municipal. À SAG para operacionalização.------------------------------------------------------------- 
------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 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Côja, a 
solicitar a atribuição de subsídio, ao abrigo do art. 5º do Regulamento de Concessão de 
Benefícios Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação nº INF/DAGF/295/2012, datada de 27/04/2012, do Técnico 
Superior Alfredo Costa, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:----- 

------ No seguimento do pedido efectuado pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Côja, venho pela presente propor, ao abrigo do artº 5º do Regulamento para a Concessão de 
Benefícios Públicos, a atribuição de 11.000,00€ (onze mil euros) à referida colectividade, verba 
essa já inscrita nas Grandes Opções do Plano do Município de Arganil..----------------------------------- 
------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 27.04.2012; “À Reunião de Câmara.” ----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 
11.000,00€ (onze mil euros), à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coja, 
nos termos do art.º 5º do Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos do 
Município de Arganil. ------------------------------------------------------------------------------------- 
------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  Quar to  

                     RRR eee qqq uuu eee rrr iii mmmeee nnn ttt ooo sss    DDD iii vvv eee rrr sss ooo sss    

 
 
------PRIMEIRO: Da Junta de Freguesia de Côja, a requerer a emissão de parecer 
prévio não vinculativo, relativo à requalificação da praia fluvial do Moinho do Alva, 
localizada em Moinho do Alva, Vila de Côja. -------------------------------------------------------- 
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------Presente o parecer da Técnica Superior Eduarda Figueiredo, datado de 16.04.2012, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------------- 

------ Por requerimento com registo de entrada no serviço de Balcão Único desta Câmara 
Municipal, sob o n.º 153, datado de 3 de Abril de 2012, veio, a Junta de Freguesia requerer, o 
licenciamento de obras de requalificação da praia fluvial do Moinho do Alva, localizada em Moinho 
do Alva, Vila de Coja, pretensão enquadrada na alínea b) do n.º 2 do art.º 4º do RJUE. --------------- 
------ O prédio em causa ainda não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial, 
contudo o requerente apresenta a caderneta predial, onde se conclui que o artigo alvo da 
pretensão é o n.º 7129, possuindo a área de 1146 m2. ---------------------------------------------------------- 
------ Deverá o requerente apresentar o documento do registo predial. -------------------------------------- 
------ Do levantamento topográfico entregue, conclui-se que a área do prédio não vem delimitada, 
devendo assim ser corrigido.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ O projeto apresentado encontra-se instruído de acordo com  o art.º 16º da Portaria n.º 232/08 
de 11 de Março, com exceção do registo predial.------------------------------------------------------------------ 

------ O projeto prevê a requalificação desta praia, apresentando-se assim como uma alternativa 
às praias já existentes na zona e dota-la de infra-estruturas que visem a segurança e 
acessibilidades aos seus utilizadores.--------------------------------------------------------------------------------- 
------ Assim, os acessos existentes serão melhorados para permitir o acesso a veículos de 
emergência e de manutenção, os muros existentes de xisto serão reconstruídos, alteração do 
curso de linha de água, plantação de erva e pasto, criação de alguns trilhos, limpeza dos taludes 
existentes e plantação de árvores e arbustos. --------------------------------------------------------------------- 

------ Apreciação do projeto - n.º 1 do art.º 20º d o RJUE: 
------ O prédio objeto da presente pretensão encontra-se inserido em solo classificado como 
espaço florestal. Este uso está previsto no art. 48º do Regulamento do PDM de Arganil. ------------- 
------ Relativamente à localização face às áreas de servidão: Reserva Agrícola Nacional (RAN) e 
Reserva Ecológica Nacional (REN), verifica-se que o prédio não está condicionado por RAN. 
Quanto à REN verifica-se que o prédio está condicionado por zonas de infiltração máxima e zonas 
ameaçadas pelas cheias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ Assim será necessário solicitar a devida autorização à CCDR’c. 
------ Dado que o requerente pretende também alterar o curso da linha de água, deverá a ARH’c 
se pronunciar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De acordo com os elementos entregues, conclui-se que a CCDR’c emite parecer favorável 
ao projeto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O parecer da ARH’c é favorável, tendo emitido a autorização dos recursos hídricos / 
construções n.º AUT-2012-0188. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O requerente entrega termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores. ------------- 

------ Em conclusão e dado o n.º 2 do art. 7º do RJUE, a execução das operações urbanísticas 
previstas na alínea a) do n.º 1 do referido artigo, ficam sujeitas a parecer prévio não vinculativo da 
Câmara Municipal, pelo que se propõe a Vossa Exa., o envio a Reunião de Câmara o presente 
projeto para o seu deferimento, devendo o requerente entregar o acima sublinhado. ------------------- 

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

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 19.04.2012: “ À Reunião de Câmara”.--------------------------------------------- 
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------A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, concordar com a informação supra. 
Notifique-se. 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 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: De Docelinda da Conceição Dias e outro, residente em Carvalhas, 
Arganil, a solicitar a emissão de Certidão de Compropriedade, relativa a um prédio, 
localizado em Quinta da Carvalha – S. Pedro, freguesia de Arganil, inscrito na matriz 
predial rústica sob os nº 7663.------------------------------------------------------------------------- 

------Presente o parecer da Técnica Superior Eduarda Figueiredo, datado de 23.04.2012, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------------- 

------A requerente, Srª. Docelinda da Conceição Dias e Outro, solicita a esta autoridade 
administrativa certidão de compropriedade de 1 prédio localizado em Quinta da Carvalha – S. 
Pedro, freguesia de Arganil, ao abrigo do nº 1 do art. 54º da Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto.------ 
------O prédio em causa encontra-se inscritos na respectiva matriz sob o artigo nº 7663, contudo 
ainda não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Arganil. Deste documento 
conclui-se que a área do prédio é de 52440m². ------------------------------------------------------------------- 
------Uma vez que se trata da divisão de um prédio para fins não urbanos, resultando 
rentabilidade para os co-proprietários, propõe-se a V.Ex.ª, o envio a reunião de Câmara no 
sentido do deferimento do solicitado.--------------------------------------------------------------------------------- 
------À consideração superior.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 23.04.2012: “ À Reunião de Câmara”.--------------------------------------------- 

------Analisado que foi o processo, deliberou-se por unanimidade, autorizar a emissão da 
certidão. Notifique-se. 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 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    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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   33   ddd eee    MMM aaa iii ooo   dd ee   22 00 11 22  

24

------PRIMEIRO: Reabilitação da Antiga Cerâmica Arganilense. Proposta para 
aprovação do Auto de Medição Nº 25 referente aos trabalhos contratuais do mês de 
Março/2012----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação nº INF/DGU/232/2012, datada de 24/04/2012, da Técnica 
Superior Carla Neves, acompanhada pelo Auto de Medição nº 25, que se dão por 
transcritos, para todos os efeitos legais e se anexam cópia à acta.------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 24.04.2012; À Reunião de Câmara.------------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores 
Senhores Rui Miguel da Silva e Eduardo Miguel Duarte Ventura, aprovar o Auto de Medição 
Nº 25 referente aos trabalhos contratuais do mês de Março/2012, no valor total de 
136.087,53€ (cento e trinta e seis mil e oitenta e sete euros e cinquenta e três cêntimos).-- 
------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  

            CCC ooommmuuu nnn iii ccc aaa ççç õõõ eee sss    ddd aaa    PPP rrr eee sss iii ddd êêê nnn ccc iii aaa    

 
 
------ O Senhor Presidente deu conhecimento do seguinte: --------------------------------------- 
------ a) Que ao Concurso Público nº 4/2012 - Concessão para a utilização e exploração do 
restaurante, bar e loja de conveniência da unidade de apoio ao Parque de Campismo, não 
foi apresentada qualquer proposta, pelo que o mesmo ficou deserto. --------------------------- 
------ b) Da segunda alteração ao Orçamento e da segunda alteração às GOP’s de 2012. -- 
 
 
 

Cap í tu lo  Sé t imo 

DDD eee lll eee ggg aaa ççç ããã ooo    ddd eee    CCC ooommm ppp eee ttt êêê nnn ccc iii aaa sss    

 
 

------PRIMEIRO: Listagens dos despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara, 
no uso dos poderes delegados em matéria de Operações Urbanísticas.-------------------- 
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------Foram presentes, para conhecimento, as informações identificadas em epígrafe, cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que se anexam 
à presente acta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
------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 minutos, para constar se lavrou a presente acta que eu, 
Carla Maria da Conceição Rodrigues, redigi e vou assinar, junto do Senhor Presidente.------ 
 
 

_____________________________________ 
 
 

___________________________________________ 
 


