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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
 

REALIZADA EM 
 

19 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 

 
------Aos dezanove dias do mês de Agosto 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, e comigo, 
Carla Maria Conceição Rodrigues, Coordenadora Técnica.---------------------------------  

 
------O Senhor Presidente justificou a falta dos Vereadores, Senhores Eduardo Miguel 
Duarte Ventura e João Pedro Travassos de Carvalho Pimentel, que não estiveram 
presentes por se encontrarem de férias.---------------------------------------------------- 
 
------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 dar conhecimento das intervenções 
que estão a decorrer no concelho, a saber:------------------------------------------------ 
------“Obras de requalificação do Largo padre Manuel Vasconcelos Delgado, mais 
conhecido por Largo do Pelourinho; continuam em bom ritmo, estarão prontas até ao 
final do mês. --------------------------------------------------------------------------------- 
------Obras de requalificação do Paço Grande que visam dotar o espaço envolvente ao 
Mercado Municipal de melhores condições de fruição por parte dos munícipes mas 
também para uma melhor fruição por parte dos feirantes que realizam a nossa feira 
semanal. Está em fase de adjudicação a requalificação do Largo do Cruzeiro e que 
permitirá dotar aquele espaço de um parque de estacionamento com uma capacidade 
próxima das 90 viaturas; é seguramente um bom ponto de apoio para todos aqueles 
que trabalham mais no centro da vila.------------------------------------------------------ 

ACTA Nº 18 
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------Também lançámos o concurso para a estabilização e construção de uma solução 
que ponha fim ao problema que existe nas Torrozelas, com o muro que está em 
perigo de derrocada; esse procedimento já foi lançado e esperamos iniciar a obra o 
mais rapidamente possível.------------------------------------------------------------------ 
------Foi também lançado o procedimento para a ampliação da via e dos passeios da 
Zona Industrial da Relvinha Oeste, de acordo com uma candidatura que tínhamos 
feito e que foi aprovada.--------------------------------------------------------------------- 
------Iniciar-se-á também, muito em breve, uma empreitada de pavimentações que 
terá um impacto significativo na mobilidade do concelho; começaremos pelas obras de 
reabilitação da ligação Arganil - Vale da Nogueira e depois a ligação entre Alqueve e 
Salgueiral.------------------------------------------------------------------------------------ 
------Eram estas notas que queria deixar relativamente a um conjunto de 
intervenções que estão em curso e que se vão iniciar em breve no nosso concelho.”--- 
 
 

 

ORDEM DO DIA  

 
 
------O Senhor Presidente apresentou, de imediato, a seguinte Ordem de Trabalhos:-- 
 
------ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------ 
------Capítulo Primeiro – Diversos;------------------------------------------------------ 
------Capítulo Segundo - Expediente;--------------------------------------------------- 
------Capítulo Terceiro – Requerimentos Diversos;----------------------------------- 
 
 
 

Capítulo Primeiro  

Diversos 

 
 

------PRIMEIRO: Proposta para a prestação de serviços para a “iluminação e 
decoração de ruas, no âmbito da XXXIII Ficabeira - Feira Industrial, 
Comercial e Agrícola da Beira Serra e Feira do Mont'Alto/2014 (5 a 8 de 
setembro). Parecer Prévio vinculativo.---------------------------------------------------- 

------Presente um exemplar da Proposta/Pedido de Emissão de Parecer Prévio 
Vinculativo para celebração de contrato para iluminação e decoração de ruas, 
no âmbito da XXXIII Ficabeira - Feira Industrial, Comercial e Agrícola da 
Beira Serra e Feira do Mont'Alto/2014 (5 a 8 de setembro), elaborada pela 
Técnica Superior Paula Duarte, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------  

 
Proposta 

Pedido de Emissão de Parecer Prévio Vinculativo 
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para a celebração de contrato de prestação de serviços para a “iluminação e decoração de 
ruas, no âmbito da XXXIII Ficabeira - Feira Industrial, Comercial e Agrícola da Beira Serra e 

Feira do Mont'Alto/2014 (5 a 8 de setembro) 
(Art.º 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) 

 
------Enquadramento Legal:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro (o qual aprovou o Orçamento de Estado para 2014), “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) do mesmo número, com as devidas adaptações, conforme disposto no n.º 11 do 
referido art.º 73.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 33.º º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro (que se traduz na redução remuneratória aos valores pagos por contratos de aquisição 
de serviços que, em 2014, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou, 
contraparte de contrato vigente em 2013, 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 
“Iluminação e decoração de ruas, no âmbito da XXXIII Ficabeira e Feira do Mont’Alto 2014” 
(5 a 8 de setembro)”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 2. O valor base da prestação de serviços estimou-se em € 3.800,00. -------------------------------- 
------ 3. Com vista à adjudicação do contrato de prestação de serviços em causa o Município vai 
lançar um procedimento de ajuste direto – regime simplificado, com base no disposto, sobre a 
matéria, no Código dos Contratos Públicos (designadamente nos art.ºs 128.º e 129.º).  --------------- 
------ 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. A despesa decorrente do presente contrato de prestação de serviços será encargo apenas 
do ano de 2014 e está prevista no orçamento municipal para 2014 na rúbrica orçamental 
06020305 outras, 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, a que 
correspondem o cabimento n.º 8916, cuja ficha se anexa.  ----------------------------------------------------- 
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------ 7. Relativamente ao disposto na alínea c) do n.º 3 do enquadramento legal (redução 
remuneratória), ao valor da presente prestação de serviços não foi aplicada a redução 
remuneratória prevista no art.º 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, conjugado com o 
disposto no n.ºs 1 e 4 do art.º 33.º e nos n.ºs 1 e 2 do art. º 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 
dezembro (LOE para 2014), uma vez que em anterior contrato a mesma já foi aplicada. -------------- 
 
------ 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 11, do artigo 
73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, parecer prévio favorável relativamente à 
celebração do contrato de prestação de serviços para a “Iluminação e decoração de ruas, no 
âmbito da XXXIII Ficabeira e Feira do Mont’Alto 2014” (5 a 8 de setembro)”, encontrando-se, no 
caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 73º, da Lei n.º 
83- C/2013, de 31 de dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------ Arganil, 12 de agosto de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 12.08.2014: “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.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Proposta para a prestação de serviços para a obtenção das 
cartas de condução“. Parecer Prévio vinculativo.---------------------------------------- 

------Presente um exemplar da Proposta/Pedido de Emissão de Parecer Prévio 
Vinculativo para a prestação de serviços para a obtenção das cartas de 
condução, 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 Prestação de serviços para “a 
obtenção das cartas de condução” 

(Art.º 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) 

 

Enquadramento Legal:  

------ 1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro (o qual aprovou o Orçamento de Estado para 2014), “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 
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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) do mesmo número, com as devidas adaptações, conforme disposto no n.º 11 do 
referido art.º 73.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 33º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro (que se traduz na redução remuneratória aos valores pagos por contratos de aquisição 
de serviços que, em 2014, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou, 
contraparte de contrato vigente em 2013, 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 
obtenção das cartas de condução; O valor da prestação de serviços será de 3.200,00€, o qual já 
inclui o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Com vista à adjudicação do contrato de prestação de serviços em causa o Município vai 
lançar um procedimento de ajuste direto – regime simplificado, com base no disposto, sobre a 
matéria, no Código dos Contratos Públicos (designadamente nos art.º 128.º e 129.º).------------------ 

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. A despesa decorrente do presente contrato de prestação de serviços será encargo 
apenas do ano de 2014 e está prevista no orçamento municipal para 2014 na rúbrica orçamental 
020215 - formação, de acordo com as declarações emitidas pela unidade orgânica responsável, 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexam à presente proposta. ----------- 

6. Relativamente ao disposto na alínea c) do n.º 3 do enquadramento legal (redução 
remuneratória), ao valor da presente prestação de serviços (3.200,00€) não foi aplicada a redução 
remuneratória prevista no art.º 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, conjugado com o 
disposto no n.ºs 1 e 4 do art.º 33.º e nos n.ºs 1 e 2 do art. º 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 
dezembro (LOE para 2014), uma vez que se trata de um contrato com um novo objeto. -------------- 

Da proposta em sentido estrito:  
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------ 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 11, do artigo 
73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, parecer prévio favorável relativamente à 
celebração do contrato de prestação de serviços para a obtenção das cartas de condução 
encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do 
artigo 73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. ------------------------------------------------------------ 

------ Arganil, 6 de agosto de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 06.08.2014: “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.--------------------------------- 
 
 
 
------TERCEIRO: Proposta para a prestação de serviços para “formação 
específica para motoristas  carta de Qualificação de Motoristas e Certificado de 
Aptidão para Motorista; Cartão de Condutor (CC) – Veículos com tacógrafo e 
Transporte Coletivo de Crianças (TCC) . Parecer Prévio vinculativo. -------------------- 

------Presente um exemplar da Proposta/Pedido de Emissão de Parecer Prévio 
Vinculativo para a prestação de serviços para “formação específica para 
motoristas carta de Qualificação de Motoristas e Certificado de Aptidão para 
Motorista; Cartão de Condutor (CC) – Veículos com tacógrafo e Transporte Coletivo de 
Crianças (TCC), 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 Prestação de serviços para “formação específica para motoristas” 

(Carta de Qualificação de Motorista e Certificado de Aptidão para Motorista; Cartão de Condutor 
(CC) - Veículos com tacógrafo digital e Transporte Coletivo de Crianças (TCC)) 

(Art.º 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) 

Enquadramento Legal:  

------ 1. De acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro (o qual aprovou o Orçamento de Estado para 2014), “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 11 do 
referido art.º 73.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 33º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro (que se traduz na redução remuneratória aos valores pagos por contratos de 
aquisição de serviços que, em 2014, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico 
objeto e, ou, contraparte de contrato vigente em 2013, 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 
“formação específica para motoristas” (Carta de Qualificação de Motorista e Certificado de 
Aptidão para Motorista; Cartão de Condutor (CC) - Veículos com tacógrafo digital e Transporte 
Coletivo de Crianças (TCC)). O valor da prestação de serviços será de 1.850,00€, o qual está 
isento de IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 2. Com vista à adjudicação do contrato de prestação de serviços em causa o Município vai 
lançar um procedimento de ajuste direto – regime simplificado, com base no disposto, sobre a 
matéria, no Código dos Contratos Públicos (designadamente nos art.º 128.º e 129.º). ----------------- 

------- 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. A despesa decorrente do presente contrato de prestação de serviços será encargo 
apenas do ano de 2014 e está prevista no orçamento municipal para 2014 na rúbrica orçamental 
020215 - formação, de acordo com as declarações emitidas pela unidade orgânica responsável, 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que se anexam à presente proposta. ---------- 

------ 6. Relativamente ao disposto na alínea c) do n.º 3 do enquadramento legal (redução 
remuneratória), ao valor da presente prestação de serviços (1.850,00€) foi aplicada a redução 
remuneratória prevista no art.º 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, conjugado com o 
disposto no n.ºs 1 e 4 do art.º 33.º e nos n.ºs 1 e 2 do art. º 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 
dezembro (LOE para 2014), verificando-se uma redução de cerca de 25% face ao valor vigente 
em 2013, no que se refere às habilitações específicas (ponto 2). --------------------------------------------- 

Da proposta em sentido estrito:  
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------ 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 11, do artigo 
73º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, parecer prévio favorável relativamente à 
celebração do contrato de prestação de serviços para formação específica para motoristas” 
(Carta de Qualificação de Motorista e Certificado de Aptidão para Motorista; Cartão de Condutor 
(CC) - Veículos com tacógrafo digital e Transporte Coletivo de Crianças (TCC)), encontrando-se, 
no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 73º, da Lei 
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Arganil, 6 de agosto de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 06.08.2014: “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.--------------------------------- 
 
 
 

Capítulo Segundo 

Expediente 

 
 

------PRIMEIRO: Do Clube Operário Jardim do Alva, a solicitar apoio financeiro 
para ajudar a custear as despesas com a requalificação do campo sintético.------------- 

------Presente ainda a informação INF/DAGF/258/2014, datada de 01/08/2014, do 
Técnico Superior Alfredo Costa, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------- 
 
------ O Clube Operário Jardim do Alva remeteu à Câmara Municipal de Arganil pedido de apoio 
financeiro para ajudar a custear as despesas com a construção do campo sintético”. ------------------ 
------ Tendo o pedido sido analisado pelo Gabinete de Contencioso do Município e cumprindo 
todos os requisitos do Regulamento Municipal para a Concessão de Benefícios Públicos, venho 
pelo presente propor a atribuição de um apoio pontual no valor de 100.000,00€ (cem mil euros). -- 
------ À Consideração Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 01.08.2014: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 
100.000,00 (cem mil euros), ao Clube Operário Jardim do Alva, 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.----------------------------------------------------------- 
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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.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: De Manuel Quaresma, residente em Arganil, requerimento ao 
abrigo do nº 2 do artigo 40.º do Regulamento do Serviço de 
Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do 
Município de Arganil - débito do consumo de água ao preço do escalão correspondente 
ao consumo aprovado pela média do ano anterior; débito das taxas de resíduos 
sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano anterior e débito das 
taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela média do ano anterior.-- 

------Presente a informação INF/DAGF SF/137/2014, datada de 11/08/2014, da 
Coordenadora Técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------- 
 

------ Por deliberação camarária de 21/05/2013, foi feita a aclaração do nº 2 do artigo 40º do 
Regulamento do Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de 
Águas Residuais do Município de Arganil, o qual fixa a possibilidade de, na sequência de 
requerimento do interessado, o excesso de consumo, desde que confirmado pela entidade 
gestora, decorrente de anomalia devidamente comprovada, ser debitado ao preço do escalão 
correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior. ----------------------------------------- 
------Foram, assim, fixados por aquele órgão executivo os seguintes pressupostos de aplicação: --- 

1. O interessado, em caso de excesso de consumo de água, goza da possibilidade de 
apresentar requerimento junto do Município de Arganil, visando o débito do consumo de água ao 
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior; ------------------ 

2. O requerimento deve ser apresentado no prazo de 30 dias a contar da data da faturação 
em causa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Para efeitos de apresentação do requerimento, o consumidor terá de proceder ao 
pagamento da tarifa prevista no ponto 7.1 do anexo ao regulamento municipal em apreço – “ 
deteção de avarias nos sistemas da canalização”; ---------------------------------------------------------------- 

4. A decisão relativa ao requerimento depende de deliberação da Câmara Municipal de 
Arganil; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Existem condições de deferimento do requerimento apresentado, desde que, 
cumulativamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) o excesso de consumo seja devido a anomalia por causa não imputável ao consumidor, 
ou seja, devido a ruturas, --------------------------------------------------------------------------------------- 
b) o consumidor comprove que a causa não lhe é imputável; ---------------------------------------- 
c) os técnicos do Município confirmem que a anomalia seja devida a ruturas; ------------------ 
d) o consumidor confirme que existe um excesso de consumo em face dos consumos 
médios do consumidor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento, apresentado ao abrigo do 
artigo 40º, nº 2 do Regulamento Municipal acima mencionado. Assim, considerando os 
pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como o preenchimento dos mesmos, face à 
situação em concreto em causa, importa dar seguimento a tal requerimento. ----------------------------- 
------ Vejamos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 1. Requerimento apresentado por Manuel Quaresma (consumidor 130/58500) – Cfr. 
SA/302/2014): o requerente reclamou a leitura efetuada pelos serviços em 04/04/2014.Verificou-
se que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-a mesma decorreu da existência de ruturas (cfr. Movimentos do SA/302/2014);--------------- 
-na zona existe rede de saneamento, no entanto os serviços apuraram que a água 

consumida não entrou na rede de saneamento; ------------------------------------------------------------------- 
-houve um excesso de consumo em face dos consumos médios registados no local de 

consumo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, “ o 
prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames que decorrem 
da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a importância dos interesses dos 
utentes que se pretende proteger”, ------------------------------------------------------------------------------------ 
------ Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos de 
aplicação do nº 2 do artigo 40º, do regulamento municipal em causa, --------------------------------------- 
------ Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara 
Municipal, a fim de que a mesma determine: ------------------------------------------------------------------- 

- o deferimento do requerimento apresentado por Manuel Quaresma, ao abrigo do nº 
2 do artigo 40º do regulamento municipal referido supra, sendo a faturação da água 
consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano 
anterior,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela 
média do ano anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- o débito das taxas de saneamento em função do consumo aprovado pela média do 
ano anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ À Consideração Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 11.08.2014: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade aprová-la nos termos propostos na mesma.--------------------------------- 

------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 

Requerimentos Diversos 

 
 

------PRIMEIRO: Da APPACDM, com sede em Coimbra, a requerer a redução da 
TMI, nos termos do nº 3 do artº 42º, do Regulamento Geral e Tabela de Taxas , 
Licenças e Outras Receitas do Município de Arganil, relativamente a obras de alteração 
no edifício da APPACDM de Arganil.--------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DGU/425/2014, datada de 14/08/2014, do Técnico 
Superior Bruno Dinis, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:- 
 
------Relativamente ao assunto supracitado tenho a informar o seguinte: ----------------------------------- 
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------ Em 30.07.2014 através da nossa comunicação S/4968/2014 foi o requerente notificado para 
proceder ao pagamento de TMI relativo à obra de regularização e alteração de edifício no valor de 
19.909.77€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ O requerente vem agora solicitar a redução de Taxas de TMI em 90% ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 42.º do RGTTLORMA de Arganil. ----------------------------------------------------------------------------- 
------ De acordo com a referida disposição legal nos casos de reabilitação urbana e de 
reconstrução com ou sem preservação de fachada nos aglomerados urbanos e rurais delimitados 
no Plano Diretor Municipal (PDM), os interessados podem apresentar requerimento 
fundamentado, no qual solicitem redução de 90 % sobre o valor a pagar a título de compensação  
ao Município, sendo essa matéria objeto de deliberação do executivo camarário. ----------------------- 
------ Depois de analisado o pedido verifica-se que a operação urbanística em causa se enquadra 
com o previsto naquela norma legal, estando assim o requerente em condições de ver o seu 
pedido deferido e a referida taxa reduzida em 90% com forme o solicitado, correspondendo assim 
o valor a pagar em 1.990,97€. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
------ Assim e face ao exposto propõe-se a vossa exa. o encaminhamento da presente informação 
para aprovação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 14.08.2014: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------Analisado que foi o processo deliberou-se, por unanimidade, aprovar a redução 
de Taxas de TMI em 90% ,nos termos do n.º 3 do artigo 42.º do RGTTLORMA de Arganil, 
correspondendo o valor a pagar e, 1.990,97€. -------------------------------------------------- 

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

 

ENCERRAMENTO 

 
 

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