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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
 

REALIZADA EM 
 

30 DE OUTUBRO DE 2015 
 
 

 
 
 

------Aos trinta dias do mês de Outubro do ano de 2015, nesta vila de Arganil, no 
Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Arganil, sob a presidência do Senhor Presidente, Ricardo Pereira Alves, e 
com a presença do Senhor Vice-Presidente, Luis Paulo Carreira Fonseca da Costa e 
dos Senhores Vereadores Paula Inês Moreira Dinis, Maria da Graça dos Prazeres 
Ferreira Lopes, António Luis Júlio da Fonseca Sêco, Eduardo Miguel Duarte Ventura e 
João Pedro Travassos de Carvalho Pimentel e comigo, Carla Maria Conceição 
Rodrigues, Coordenadora Técnica.---------------------------------------------------------- 

 

------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram onze horas 
e trinta minutos.----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ORDEM DO DIA  

 
 
------O Senhor Presidente apresentou, de imediato, a seguinte Ordem de Trabalhos:-- 
 
------ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------ 
------Capítulo Primeiro – Instrumentos de Gestão Financeira. -------------------- 

 
 

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Instrumentos de Gestão Financeira 

 
------O Senhor Presidente propôs, uma vez que o PPI é indissociável do Orçamento da 
Receita e Despesa, que a discussão prévia a estas votações fosse feita em conjunto, 
relativamente aos dois documentos e no fim far-se-ia a votação em separado, como é 
obrigatório, tendo sido aceite por todos os presentes.------------------------------------- 
 

ACTA Nº 23 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 00   dd ee   OO uu tt uu bb rr oo   dd ee   22 00 11 55  

2

------O Senhor Presidente apresentou um breve resumo referente aos documentos 
presentes para aprovação:------------------------------------------------------------------ 

------“Começando pelas Grandes Opções do Plano para 2016, em termos de 
distribuição, há uma predominância muito forte das Funções Sociais, que representam 
53,41% do total das GOP; temos depois as Funções Gerais e as Funções Económicas 
com um peso muito semelhante na ordem dos 18% e depois as Outras Funções com 
10,41%.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Detalhando um pouco, a Administração Geral representa 17,75% das GOP, 
temos a Cultura com 15,49%, o Saneamento e Abastecimento de Água, que 
conjuntamente, representam cerca de 21% do total das GOP, os Transportes 
Rodoviários com 13,32% e a Transferência entre Administrações 10,41%. São as 
áreas mais significativas das GOP de 2016.------------------------------------------------ 

------Passando aos Investimentos mais relevantes, e que estão plasmados neste 
documento, temos a Requalificação da Escola EB 1 do Sarzedo, com um investimento 
previsto na ordem dos 560 mil euros para 2016; a Extensão de Saúde de S. Martinho 
da Cortiça com um investimento previsto na ordem dos 120 mil euros. Ao nível do 
Abastecimento de Água e Saneamento temos um valor global de 2.819.000,00€ que 
tem aqui reflectido, no caso do abastecimento de água, cerca de 900 mil euros 
relativamente à intervenção dos pequenos sistemas em alta no concelho e no âmbito 
do saneamento falamos concretamente da construção de novas ETAR’s, seguindo a 
política que temos vindo a desenvolver nos últimos anos. Também está aqui a ETAR 
da Zona Industrial da Relvinha. A requalificação do Teatro Alves Coelho, com uma 
dotação prevista de 600 mil euros, o Museu Internacional do Rali com uma dotação na 
ordem do milhão de euros, a Requalificação da Capela de S. Pedro que está incluída 
no Pacto de Desenvolvimento Económico e Territorial da Região de Coimbra, com a 
dotação de 200 mil euros. Núcleo Museológico de Etnografia instalado na antiga Casa 
da Criança de Côja, 40 mil euros, o Museu de Arqueologia com um investimento 
previsto de 100 mil euros, a Casa das Colectividades com um investimento de 75 mil 
euros. A Zona de Lazer das Fronhas, com um investimento previsto de 100 mil euros 
em 2016. Recuperação e Manutenção das Galerias Ridículas e Linhas de Água, 50 mil 
euros também em 2016. A Requalificação da Rede Viária Municipal com um 
investimento previsto de 1.772.000,00€ e dentro deste valor estão incluídos uma 
série de investimentos que importa aqui referir, concretamente a ligação Selada das 
Eiras-Cepos, a ligação da E.N.342-Celavisa, a ligação Murganheira-Chapinheira, a 
ligação Benfeita-Mata da Margaraça, Agroal-Sobral Magro-E.M.508, um conjunto de 
beneficiação de arruamentos no concelho e também a ligação Côja-Barril de Alva-Vila 
Cova de Alva. Os Contratos Programa com as Freguesias, uma dotação global de 400 
mil euros, Portal do Turismo com a dotação de 100 mil euros, Ficabeira e Feira do 
Mont’Alto 150 mil euros, Feira das Freguesias 25 mil euros.------------------------------ 
------Passando ao Orçamento Municipal para 2016, verificamos que temos ao nível 
da Receita, Receita Corrente que representa 61,86% do total da receita; a Receita de 
Capital 38,14%. Falando da Despesa temos a Despesa de Capital ligeiramente 
superior à Despesa Corrente, 50,22 para 49,78%; é cumprido o princípio do equilíbrio 
nomeadamente a receita corrente permite cobrir toda a despesa corrente e ao nível 
ainda da receita corrente verifica-se que os Impostos Directos têm um peso de 16% 
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do total da receita corrente; temos também com alguma relevância os Rendimentos 
de Propriedade, com 12%, as Transferências Correntes com 48%, e a Venda de Bens 
e Serviços Correntes cerca de 20%.-------------------------------------------------------- 
------No que diz respeito aos Impostos, o IMI tem a grande parcela dos Impostos 
Directos, com 77%, o Imposto Único de Circulação 12%, o IMT 11% e os Outros 
Impostos Abolidos com um peso residual.-------------------------------------------------- 
------No que diz respeito às Receitas de Capital, são as Transferências de Capital que 
representam 99% do total das mesmas.---------------------------------------------------  
------Ao nível da Despesa Corrente temos o Pessoal da Câmara Municipal com 39% do 
total das Despesas Correntes, Aquisição de Bens e Serviços 46% do total da Despesa 
Corrente e depois Outras Rubricas com um peso menor, devendo referir aqui as 
transferências correntes cerca de 10% do total das despesas correntes.----------------  
------Ao nível das Despesas de Capital a Aquisição de Bens de Capital 81%; 8% as 
transferências de capital e também com algum significado os Passivos Financeiros 
com cerca de 10%.--------------------------------------------------------------------------- 

------É uma breve apresentação daquilo que é a nossa proposta do Plano de 
Investimentos e Orçamento Municipal para 2016.”---------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra a Senhora Vereadora Graça Lopes referindo que “a minha 
intervenção tem a ver com a proposta que os Senhores Vereadores do PS fizeram 
relativamente à criação de um Regulamento de Bolsas de Estudo. Estive a fazer uma 
análise das situações em que existe regulamento com esse fim. Como sabem, as 
Bolsas de Estudo são regulamentadas por despacho do Ministério da Educação e cada 
universidade e cada escola do ensino superior adapta-o às suas condições. No caso 
dos Municípios, vi vários regulamentos que não acrescentam qualquer contributo aos 
critérios daquele despacho ministerial, pelo que se antevê uma duplicação de apoios; 
a maioria desses Regulamentos tem como critérios que os candidatos tenham um 
rendimento anual per capita do agregado familiar inferior a 7.770,99€, no caso do ano 
lectivo 2015/2016, para além de outras condições, como inscritos no mínimo em 
determinadas unidades, aprovados à maioria das disciplinas e que não tenham um 
número considerável de retenções.--------------------------------------------------------- 
------De facto, os municípios que têm regulamentos com idênticos critérios aos 
determinados na legislação, confluem numa sobreposição de apoios. E, depois, 
também me parece que as Câmaras não articulam directamente com a Universidade a 
implementação dos regulamentos municipais, à excepção de uma que vi, que é a 
Câmara Municipal de Ílhavo, que tem o seu regulamento disponível na página 
electrónica da Universidade de Coimbra, no âmbito da ação social. E, portanto, não 
me parece que exista, aqui, uma complementaridade de apoio aos alunos. Nesta 
pesquisa, também percebi que as instituições superiores desenvolvem outras 
iniciativas dirigidas a alunos carenciados, como é o exemplo do fundo de apoio social 
da Universidade de Coimbra, que cobre situações que não são admitidas no âmbito 
das Bolsas de Estudo, e do Programa de Apoio Social a Estudantes através de 
actividades a tempo parcial, que permite aos alunos poderem colaborar em algumas 
actividades desenvolvidas na Universidade, em que esse tempo é traduzido em 
apoios, nomeadamente senhas de refeição, contribuição na mensalidade de 
alojamento ou então nas propinas.--------------------------------------------------------- 
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------ Não nos parece, portanto, que seja possível duplicar apoios, e havendo alguma 
oportunidade de apoio para os alunos, ela deverá ser dirigida a outros projectos no 
âmbito do nosso Município, que contribuam para o sucesso educativo das nossas 
crianças, dos nossos jovens e das nossas famílias e, assim, criarmos, também aqui, 
condições para que possam concluir os seus estudos ao nível da escolaridade 
obrigatória, com êxito, e prosseguirem-nos, ingressando na Universidade.-------------- 
------Gostaria, também, de acrescentar que não temos conhecimento de nenhum 
aluno a frequentar o Ensino Superior do concelho, que tenha abandonado os estudos 
por não ter tido os apoios devidos. Parece-nos, que o importante é investirmos em 
ações complementares, destinadas ao apoio à parentalidade positiva e vamos fazê-lo, 
certamente, com projectos que aí vêm, no âmbito do Regulamento Específico do 
domínio da inclusão Social e Emprego e também noutras ações, de iniciativa municipal 
ou em parceria, dirigidas as crianças, aos jovens e suas famílias, nos períodos pós 
lectivos. Esta é a nossa intenção, de apoiarmos este tipo de projectos, em 
complementaridade aquilo que já é feito, e não numa lógica de sobreposição de 
apoios, como no caso de que estamos a falar.”--------------------------------------------  
 
------Pediu a palavra a Senhora Vereadora Paula Dinis dizendo que “gostava de 
referir um aspecto relativamente ao orçamento participativo da juventude; temos 
agora um órgão próprio consultivo na área das políticas da juventude, que é o 
Conselho Municipal da Juventude, que este ano está a ser implementado e, 
felizmente, temos tido contributos importantes. Reunimo-nos antes da elaboração do 
Orçamento para recolher os contributos das Associações que são as principiais 
representantes da juventude deste concelho e também das juventudes partidárias e 
dos deputados municipais que foram eleitos para terem acento, além de outras 
entidades, mas concluímos que eles são os verdadeiros porta-vozes da juventude e 
apresentaram propostas muito concretas que a Câmara Municipal certamente teve em 
conta, de modo a implementar para o próximo ano. Os contributos já foram 
importantes, os processos estão a ser afinados porque tudo isto é novidade para todos 
os intervenientes, mas já estamos a seguir um bom trabalho e uma das propostas 
terá sido o orçamento participativo.”------------------------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura referindo que 
“relativamente aos documentos que nos foram apresentados gostaríamos de tecer 
algumas considerações e tirar algumas dúvidas que surgem da análise dos mesmos. 
Contudo, não posso deixar de começar por comentar as intervenções das Senhoras 
Vereadoras Graça Lopes e Paula Dinis relativamente às propostas que o Partido 
Socialista apresentou.------------------------------------------------------------------------ 
----- Senhora Vereadora Paula Dinis, nós estamos aqui eleitos pelo povo, pelo que as 
propostas que apresentamos também têm toda a validade e devem ser consideradas; 
quando diz que são os jovens os verdadeiros portadores do sentir do concelho e das 
suas necessidades, nós também somos portadores dessas necessidades do concelho 
de Arganil. Há muitos anos que vimos aqui propondo o orçamento participativo, 
entendi das suas palavras que vamos eventualmente adoptá-lo só porque esse 
mecanismo foi agora proposto no âmbito do Conselho Municipal da Juventude e isso 
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não aceito. No entanto fico satisfeito porque pelo menos há um órgão e outras 
entidades que reconhecem a validade das propostas do PS. Se pudéssemos ter acesso 
às propostas que foram apresentadas no âmbito do Conselho Municipal da Juventude, 
também gostaríamos de as analisar.-------------------------------------------------------- 
------Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Graça Lopes, cingiu-se aos 
apoios que estão disponíveis no âmbito da Universidade de Coimbra, estes resolvem 
todos os problemas? e os estudantes que estão noutros estabelecimentos de ensino 
em todo o país, seja no ensino universitário seja no ensino politécnico? Ficam 
excluídos?------------------------------------------------------------------------------------- 
------Senhor Presidente, reiteramos as propostas que apresentámos, entendemos que 
as mesmas são justas, que as mesmas são legítimas, oportunas e que se enquadram 
perfeitamente na atribuição das competências do Município. Lamentamos, uma vez 
mais, que as mesmas não tenham sido acolhidas por parte da maioria do PSD nesta 
Câmara Municipal. A seu tempo, e como já vimos pelas palavras relativamente ao 
orçamento participativo, ainda veremos aqui ser analisado algo semelhante nos 
próximos anos a estas propostas que o PS tem vindo a apresentar, e não apenas 
estas mas também outras propostas. Estamos certos que o tempo nos irá dar razão, 
como tem dado noutras matérias.---------------------------------------------------------- 
------Relativamente à explicitação que o Senhor Presidente fez sobre as GOP e 
Orçamento, acho que é sintomática do que temos vindo a dizer porque, tirando a 
intervenção na extensão de saúde de S. Martinho da Cortiça, não há uma palavra 
relativamente à disponibilidade do Município para a área da Ação Social, ou seja, para 
o apoio a quem mais necessita. Ao ouvir que para as funções sociais é alocado mais 
de metade do Orçamento, fica-se iludido com aquilo que está plasmado neste mesmo 
orçamento e basta ver a rubrica da ação social com apenas 3 mil euros disponíveis, 
para se tirar as devidas conclusões. -------------------------------------------------------- 
------Gostava de tirar uma dúvida: relativamente à escola do Sarzedo, o ano passado 
estava prevista uma intervenção de 300 mil euros, este ano de 560 mil euros; é só 
para saber se a possibilidade deste projecto ser financiado no âmbito do ITI, 
possibilitará fazer uma intervenção mais arrojada nesse edifício.------------------------- 
------Ainda relativamente à proposta que fizemos, para o Regulamento da atribuição 
das bolsas aos estudantes do ensino superior, importa referir que a mesma 
representa apenas cerca de um terço do aumento da receita do IMI previsto para o 
ano de 2016; julgamos que não sendo um montante tão significativo para a Câmara, 
é de certeza muito significativo para as famílias beneficiárias.---------------------------- 
------Senhora Vereadora Graça Lopes, creia que existem em Arganil famílias com 
muitas dificuldades para manter os seus filhos a estudar, sobretudo as que têm mais 
que um filho a estudar no ensino superior, e há casos em que há muitas dificuldades 
para esses alunos terminarem os seus estudos. Acredite que, infelizmente, esta é uma 
realidade no concelho de Arganil e temos o dever de ser solidários com estas famílias. 
------Ainda relativamente ao orçamento da receita, na página 30, FEDER 
2.709.000,00€; presumo que sejam ainda comparticipações de intervenções 
anteriores que se espera receber em 2016; era para esclarecer este facto ou se já tem 
a ver com novas intervenções que possam vir a ser apoiadas no âmbito do Portugal 
2020 e dos vários programas que estarão disponíveis nesse âmbito.--------------------  
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------Na página 34 no orçamento das despesas de capital está uma rubrica, 
instalações de serviços, com uma dotação de 1.651.000,00€; para 2015 estavam 
676.000,00€, há mais um milhão de euros; esclarecer o porquê desta rubrica ter este 
aumento significativo, visto que algumas das intervenções que aqui estão inscritas já 
estavam previstas no ano passado e não há grandes diferenças.------------------------- 
------Na análise das GOP, relativamente ao sistema de mobilidade transportes 
escolares, e em relação a estes contratos com a Transdev, ainda está em vigor o 
contrato inicial que foi celebrado em 2006 ou 2007, ou têm vindo a ser renovados, 
tem havido alguma renegociação destes contratos? Gostávamos de esclarecer essa 
dúvida e, uma vez mais, porque não temos problemas nenhuns nesse aspecto, 
enaltecer o investimento que é feito pelo Município ao nível do investimento no ensino 
não superior; esperando que a requalificação da EB1do Sarzedo seja concretizada 
neste periodo, porque estão criadas expectativas.----------------------------------------- 
------Já não podemos dizer o mesmo em relação às rubricas seguintes, como a da 
ação social, onde apenas estão previstos 3 mil euros e julgo que aqui o município 
deveria ter uma outra atenção para com quem mais precisa. Relembro que já em 
tempos apresentámos aqui uma proposta de um programa para apoio às famílias e às 
empresas, que poderia ter um conjunto de iniciativas interessantes para ajudar a 
resolver alguns problemas e tornar o Município de Arganil mais amigo das famílias. Na 
altura ficou decidido analisar esse Programa na especialidade e concretizar a 
elaboração de um programa com essas características, mas até hoje nunca se 
avançou com nada nessa matéria, o que também lamentamos.--------------------------  
------Em termos do saneamento e do abastecimento de águas verificamos que está 
previsto um grande investimento na ETAR da Zona Industrial da Relvinha, que é uma 
verdadeira necessidade para resolver um problema que há alguns anos ali subsiste, 
assim como os investimentos de sistema em alta, onde estão previstos 900 mil euros; 
julgo que esteja aqui reflectida a estação elevatória do Feijoal e da Alagoa; era para 
esclarecer se este investimento se enquadra nesta rubrica.------------------------------- 
------Relativamente à Cultura, Teatro Alves Coelho, 600 mil euros; há muitos anos 
que somos apologistas desta intervenção, que vimos reivindicando a sua intervenção, 
ficamos agradados por a ver aqui, fazemos votos que a mesma se concretize e para 
se concretizar são necessários os projectos; os projectos já estão todos concluídos? 
Existe alguma data para o lançamento do concurso e das obras? Considerando a 
informação que o Senhor Presidente prestou na última reunião, sobre o processo 
judicial, como é que a Câmara vai lidar com esta situação, de avançar ou não com 
esta intervenção, sem que o processo judicial esteja resolvido. Julgo que é importante 
e imperioso que o Teatro Alves Coelho seja concretizado, mas temos que ter em 
atenção estas matérias, que devem estar acauteladas.----------------------------------- 
------Tinha aqui algumas dúvidas relativamente à questão dos núcleos museológicos, 
na intervenção que o Senhor Presidente apresentou já fiquei esclarecido.--------------- 
------No que se refere ao Museu do Rali esperamos por melhores dias, é um 
investimento que já vem desde 2014, esperamos que em 2016 o mesmo seja 
concretizado.---------------------------------------------------------------------------------  
------Se saudamos a intervenção na ETAR da Zona Industrial da Relvinha não 
podemos deixar de criticar a previsão dos investimentos nas zonas industriais que, 
relativamente a 2015, têm um decréscimo de 47,8%, para cerca de metade do 
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previsto no ano transacto. Julgo que as Zonas Industriais continuam a não merecer 
uma intervenção por parte do Município, condizente com os empresários e com todos 
os funcionários que aí trabalham, carecendo de uma intervenção mais forte da parte 
do Município e não é reduzindo para metade o investimento previsto, que se consegue 
ultrapassar essas mesmas graves lacunas.-------------------------------------------------  
------Relativamente à Rede Viária, um investimento de 1.700.000,00€ satisfaz-nos 
mas se o mesmo for efectivamente concretizado e aquilo que vemos aqui são 5 
intervenções que já estavam previstas no Orçamento de 2015, que estão aqui porque 
têm uma taxa de execução a zero, mantêm-se porque nada foi feito. Esperamos que 
em 2016 as mesmas possam ser concretizadas e o Senhor Presidente há pouco 
enumerou-as. Há muito que se vão arrastando neste Orçamento, constituindo uma 
ilusão junto das populações, que tardam em ver satisfeitas essas necessidades.-------- 
------Por último, pedir um esclarecimento na rubrica das transferências para a Serra 
do Açor – Associação de Desenvolvimento Regional; em 2015 estava inscrito um 
montante de 48 mil euros e para 2016 são 348 mil euros, um acréscimo significativo; 
gostava de pedir um esclarecimento ao Senhor Presidente relativamente à razão deste 
aumento, face a 2015.”---------------------------------------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador João Pedro Pimentel referindo que “depois 
de ler os documentos que nos foram enviados, e da explicação dada pelo Senhor 
Presidente hoje, duas ideias perpassam da leitura dos documentos; em primeiro lugar 
acho que é um documento muito certinho, sem erros e é muito fiel àquilo que, na 
minha opinião, com toda a frontalidade, é a postura e é a política deste Executivo 
Municipal; é pouco audaz e pouco ambicioso, na minha modestíssima opinião, isto é: 
são um conjunto de empreendimentos e de obras que estão aqui previstos mas que 
estão sistematicamente previstos há dois ou três anos atrás. Não posso deixar de 
lembrar, mais uma vez, que o Teatro Alves Coelho está sistematicamente aqui como 
uma obra prevista mas jamais é executada; o Museu do Rali que é uma bandeira 
deste Executivo também demora a ser uma realidade; estas vias estão 
sistematicamente previstas e não são realizadas. Nós não pomos em causa que elas 
não sendo realizadas devam constar aqui, para ver se de facto são uma realidade a 
curto prazo, mas o que não se percebe é que ao fim destes anos todos continuamos a 
ter que chamar a atenção, neste como noutros momentos, que elas já deviam estar 
realizadas há mais tempo; dei estes 3 exemplos: Teatro Alves Coelho, Museu do Rali e 
estradas.--------------------------------------------------------------------------------------  
------Outro aspecto importante que ressalta da leitura destes documentos é nós todos 
saudamos os investimentos que possam ser feitos na ação social dirigidos aos jovens, 
aos transportes, às refeições escolares, isso é bom que assim seja, reforçamos que 
essa atenção é muito importante, por todos os motivos, mas não podemos deixar de 
ver que o município não vai para além disso. Já apresentámos aqui um conjunto de 
ideias e propostas para apoio aos idosos, não faz sentido porque as instituições têm 
uma actuação muito próxima da população e “chegam para as encomendas” digamos 
assim; propomos as bolsas de estudo para apoio aos estudantes universitários, há 
uma série de argumentação de que as Universidades prevêem e actuam nesse 
sentido; e porque não a Câmara complementarmente e sem sobreposição, também o 
fazer? É nesse sentido que digo que falta aqui um lado mais ambicioso e mais 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 00   dd ee   OO uu tt uu bb rr oo   dd ee   22 00 11 55  

8

contemporâneo, na minha opinião, relativamente à génese e à filosofia destes 
projectos.------------------------------------------------------------------------------------- 
------Também não posso deixar de referir que sendo generalizadamente aceite e o 
Presidente tem dito isso ao longo dos anos e parece que faz todo o sentido, o Turismo 
deve ser hoje talvez o mais importante aspecto de desenvolvimento de um concelho 
com as características do nosso e não vale a pena insistirmos, temos uma serra 
riquíssima sobre vários pontos de vista, temos dois rios importantíssimos e digo com 
sinceridade que acho que estamos a ficar para trás na área do Turismo; apelo para 
que o Município, nos próximos dois anos, possa ainda rever alguma da sua política 
porque não concebo que o Turismo – do ponto de vista formal isto é um erro porque 
sei que o Município não presta atenção ao Turismo só através desta rubrica, mas aqui 
na rubrica do Turismo, Portal do Turismo, Arganil Rock, Feira Medieval, Feira das 
Freguesias, Noites de Verão e Ficabeira, isto não é turismo, é apenas uma parte 
daquilo que deve ser feito. Do ponto de vista formal acho que não faz sentido isto 
estar assim e sei que noutras rubricas há um contributo ainda que indirecto para esta 
área tão importante, mas parece-me que faltam aqui coisas relativamente àquilo que 
seria, na minha opinião, o desiderato maior ou um dos maiores para o 
desenvolvimento do nosso concelho. Acho que estamos a perder tempo, acho que 
estamos a ficar para trás comparativamente com concelhos limítrofes e não só, e 
alguns deles com menos potencialidades que o nosso. Digo isto com toda a lealdade e 
esperando que, de alguma maneira, possa também contribuir para uma nova tomada 
de posição.------------------------------------------------------------------------------------  
------Também acho que não há aqui uma resposta cabal à necessidade de captarmos 
mais investimento, mais industriais, para o nosso concelho; já foi aqui referido o 
pouco investimento que foi feito nas Zonas Industriais, mas também não há aqui mais 
nada que apoie a vinda de mais empresários e também para os que já cá estão em 
Arganil.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------Ainda relativamente aos dois Museus, gostava de saber o que podemos esperar. 
------Não percebo o que é este Portal do Turismo, se é uma verba anual, 100 mil 
euros.-----------------------------------------------------------------------------------------  
------Ouvi com atenção a intervenção da Dr.ª Paula Dinis e fiquei com dúvidas, se isto 
é um ensaio para a participação, para o envolvimento dos jovens neste Orçamento; 
como é que isto vai ter dignidade em sede de Orçamento, ou se é já para este ano; 
fiquei com dúvidas, se calhar mais uma vez por défice da minha parte, mas gostava 
que a Dr.ª Paula Dinis pudesse concretizar um pouco melhor.---------------------------- 
------Em suma, não posso deixar de referir os aspectos positivos, fazemos sempre 
disso ponto de honra, a Ação Social dirigida aos jovens, algum esforço que é aqui feito 
relativamente à área ambiental, ao saneamento básico e ao abastecimento público de 
águas, estamos de acordo com aquilo que é aqui apresentado. Estamos em 
desacordo, claramente, relativamente a apoios sociais que devam ir para além dos 
jovens. Acho que não está a ser dada a devida atenção ao desenvolvimento turístico, 
à necessidade do Turismo ser uma verdadeira ferramenta de desenvolvimento para o 
concelho de Arganil; digo e repito isto. Parece-me também que estas obras 
emblemáticas para Arganil, Teatro Alves Coelho, Museu do Rali, devem avançar o 
quanto antes e espero que na discussão do Orçamento para 2017 não nos suceda o 
que tem sucedido em 2014 e 2015, que as obras estão aqui sistematicamente 
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referidas mas por este ou aquele motivo não avançam e o Município tem 
responsabilidades nisso.”-------------------------------------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vice-Presidente para tecer “alguns comentários e 
opiniões na sequência das intervenções que antecederam a minha; começava pela 
parte final das intervenções, relacionadas com o facto de algumas empreitadas se 
repetirem nos documentos previsionais, particularmente no ano transacto e neste ano 
e uma referência de que não se percebe porque é que estas intervenções ainda não 
estão feitas. Vou tentar explicar porque é que elas não estão feitas; em primeiro lugar 
vale a pena relembrar que faz parte da política deste Executivo, desde a primeira 
hora, de pagar a tempo e horas os compromissos que assume; não é uma política dos 
tempos recentes nem é uma obrigação que tenha sido imposta por via legal 
nomeadamente através da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, é, de 
facto, uma política deste Executivo. Quando a obrigação moral e responsável se 
tornou obrigação legal, a nível nacional, para todas as entidades públicas, no sentido 
de honrarem os seus compromissos a tempo e horas, já este Município o fazia há uns 
anos e é algo que é reconhecido e que nos orgulha, porque consideramos que as 
entidades públicas se devem comportar como pessoas de bem e devem honrar os 
seus compromissos a tempo e horas; se as entidades públicas não derem o exemplo, 
difícil será que o privado o faça. Esta temática foi, aliás, objecto de uma conferência 
que aqui teve lugar e que contou com a presença do Professor Augusto Mateus: 
quando as entidades públicas não pagam a tempo e horas aquilo que estão a fazer é a 
destruir emprego e a destruir empresas. Isto para sublinhar o nível de 
responsabilidade que temos, relativamente ao investimento; quando fazemos 
pagamos; se as obras ainda não estão num estado mais avançado, deve-se à 
necessidade de compatibilizar os recursos financeiros disponíveis com as obrigações 
decorrentes desses investimentos; penso que isto é compreensível por toda a gente. 
Naturalmente que a actividade do Município, como de todas as entidades públicas, 
como das pessoas, é condicionada pelos recursos que têm disponíveis, e sendo os 
recursos por definição e por natureza escassos, naturalmente que a actividade 
municipal acaba por estar condicionada por essa circunstância. Ora, se em relação 
àquilo que são as competências municipais não se consegue andar tão depressa 
quanto seria o nosso desejo, também se torna claro aquilo que a Senhora Vereadora 
Graça Lopes disse na sua intervenção; parece lógico que quando os recursos são 
escassos para cumprir as atribuições próprias, não faz muito sentido estarmos a 
colocar dinheiro em cima das responsabilidades de terceiros, eventualmente tendo 
resposta similar. Pessoalmente partilho inteiramente daquilo que aqui foi dito no 
sentido de, se eventualmente houver alguma situação ou algumas situações 
específicas que não estejam abrangidas pela Ação Social do Ensino Superior de 
poderem eventualmente ser equacionadas, mas como regra geral, não me parece 
bem. E não me parece bem porque isto - e parece que foi outra dúvida que ficou em 
cima da mesa - não é uma resposta da Universidade de Coimbra; não é a 
Universidade de Coimbra que faz este tipo de Ação social; a ação social das 
Universidades e dos Politécnicos resulta de regras que são emanadas pelo Ministério 
da Educação, a mais recente, salvo erro, é um Despacho de 2014 e que é aplicável a 
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todas as instituições do Ensino Superior; as regras que são aplicadas em Coimbra são 
as mesmas aplicadas no resto do país.----------------------------------------------------- 
------Volto a sublinhar que não me parece fazer muito sentido estarmos a colocar 
recursos em cima de competências de terceiros quando, eventualmente, até já existe 
resposta formal para isso. Esta opinião de certa maneira acaba por ser cimentada com 
aquilo que vem sendo conhecido no âmbito dos novos programas de financiamento 
comunitário, nomeadamente no âmbito do POISE, em que há uma rubrica específica 
para bolsas de estudantes do Ensino Superior, e, como é óbvio, as entidades que se 
podem candidatar são instituições do ensino superior. Se assim não fosse, daqui a uns 
dias estávamos a atribuir subsídios de desemprego e não me parece que isso seja 
minimamente razoável. Já via com bons olhos e é uma ideia que fica para 
eventualmente se estudar, que o Município pudesse eventualmente colmatar algumas 
dificuldades ou algumas insuficiências da Administração Central. Permitam-me dar um 
exemplo, que resulta de um problema que aconteceu há pouco tempo aqui na região 
e que está relacionado como sector da saúde e com aquilo que tem a ver com o Plano 
Nacional de vacinação; como saberão a meningite é um problema muito sério, tendo a 
vacina de uma ou duas estirpes entrado no plano nacional de vacinação este ano, 
para as crianças nascidas desde Junho deste ano; o que significa que todas aquelas 
que nasceram antes, das duas uma, ou os pais têm meios para as adquirir - e não são 
valores assim tão despicientes quanto isso - ou então ficam sem esta cobertura. Isto é 
apenas um exemplo de algo que hipoteticamente poderia ser equacionado para a área 
da saúde, sublinhando que a Administração Central, não sei se ao nível do Ministério 
da Saúde ou da Direção Geral de Saúde, não consideraram as crianças nascidas antes 
de junho. Já para não falar de uma recente vacina para uma estirpe diferente também 
de meningite que pura e simplesmente não consta do plano nacional de vacinação. É 
um exemplo de algo que eventualmente podia ser complementado e em que a nível 
central não há resposta.--------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao Protocolo celebrado com a Transdev, que foi um protocolo 
tripartido entre o Município, a Rodoviária da Beira Litoral e na altura a Direção Geral 
de Transportes Terrestres e Fluviais, hoje IMT, esse é o protocolo que vem 
perdurando, sendo que neste momento estamos a preparar um processo no sentido 
de actualizar a necessidade ao nível da rede de transportes; como se recordarão 
alguns, houve o cuidado de fazer uma rede muito próxima das necessidades da 
população escolar, acabando com o drama que era obrigar crianças a levantarem-se 
de madrugada e a chegarem muito de noite a casa, foi algo que nessa altura se 
conseguiu ultrapassar e que foi depois de certa maneira acompanhado por muitos 
municípios do país, inclusivamente na nossa região; também a realidade da população 
escolar sofre evolução, alguns alunos que eram transportados de algumas localidades 
já saíram desse patamar, há outros que aparecem noutros locais, estamos a tratar 
dessa revisão e neste âmbito também se insere uma prestação de serviços que em 
tempos aprovámos aqui para a realização deste trabalho.-------------------------------- 
------Quero reforçar aquilo que comecei por dizer, que para além de só podermos 
fazer intervenções, quer por princípio quer por obrigatoriedade legal, dentro da 
disponibilidade de recursos. Vale a pena relembrar que neste periodo de 10 anos que 
temos de exercício autárquico já pagámos cerca de 5 milhões de euros de dívida que 
foi encontrada em 28 de Outubro de 2005; imaginem o quanto podíamos ter feito 
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mais se não tivéssemos de direcionar esses recursos financeiros para pagar a dívida 
que encontrámos quando assumimos funções.”-------------------------------------------- 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente dizendo que “tenho inscrições da Senhora 
Vereadora Graça Lopes e da Senhora Vereadora Paula Dinis vou pedir que sejam 
sintéticas, uma vez que entramos na segunda volta de intervenções, e depois darei as 
respostas às questões que foram suscitadas e, se houver necessidade, continuaremos 
o debate.”------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------Teve a palavra a Senhora Vereadora Paula Dinis dizendo que “o Conselho 
Municipal da Juventude, conforme disse inicialmente, está numa fase de 
implementação e muitas destas matérias são novidade para todos os membros, mas 
conforme sabem têm lá assento também deputados municipais, dos diferentes 
partidos, das juventudes partidárias, mas conforme digo isto é tudo novidade para 
todos nós; obviamente que o orçamento participativo será uma “coisa” a implementar 
mas teremos de estudar de que forma é que isso será feito, se tem que ser 
regulamentado e sujeito a aprovação em sede de Câmara. Estas coisas demoram o 
seu tempo mas estamos todos a trabalhar; nós não rejeitamos as propostas dos 
Vereadores do PS, mas tendo assento, o Conselho Municipal da Juventude, será um 
porta-voz muito mais directo de todos os jovens do concelho.”--------------------------- 
 
------Teve a palavra a Senhora Vereadora Graça Lopes dizendo que “esta análise que 
fiz dos Regulamentos das Bolsas de Estudo é transversal a todas as instituições do 
ensino superior; inclusivamente, com referi, existe uma regulamentação ministerial 
que define os critérios a aplicar; depois cada instituição adapta, dentro do que é 
possível, à sua população, criando outros tipos de programas; eu falei num programa 
criado pela Universidade de Coimbra, mas consultei a Covilhã, que tem programas do 
mesmo género e que são dirigidos a estudantes mais carenciados. Se tivéssemos 
muito dinheiro, poderíamos fazer outro tipo de gestão, mas neste momento 
entendemos que duplicar apoios que já são concedidos por outros organismos 
públicos, e nomeadamente pelo Governo, não nos parece prioritário. Esses apoios e 
esses fundos, a existirem, devem ser canalizados para outras ações, e para as quais 
não temos dinheiro para as concretizar. A nossa aposta está no apoio às crianças e 
jovens e suas famílias, nestes tempos mais próximos.”----------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente referiu ainda que “registei a necessidade do Senhor 
Vereador Miguel Ventura comentar, e foi a expressão utilizada, as intervenções da 
Senhora Vereadora Graça Lopes e da Senhora Vereadora Paula Dinis, que mais não 
visaram e face à reação, resultaram naquilo que é o entendimento da maioria do 
Executivo camarário, de que estas propostas, de alguma forma, duplicam respostas 
nomeadamente naquilo que diz respeito às bolsas de estudo; há pouco não se falou 
apenas do apoio das bolsas da Universidade de Coimbra, o Senhor Vice-Presidente já 
referiu que quem define a política pública nacional em termos de bolsas de estudo 
para o ensino superior é o Ministério da Educação e da Ciência, mas também de 
referir que muito recentemente tivemos notícia que a própria escola superior de 
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tecnologia e gestão de Oliveira dom Hospital foi beneficiada com o programa de bolsas 
para estudantes que queiram desenvolver os seus estudos no interior do país.---------  
------Temos que ser politicamente honestos e quando fazemos apreciações 
relativamente aos documentos que nos são presentes, temos que seguir sempre o 
mesmo critério; já o ano passado referi isto mas vou reforçar aquilo que disse no ano 
passado: quando fazemos o exercício de dizer, que é o exercício que o Senhor 
Vereador Miguel Ventura faz, que só se investem na ação social 3 mil euros, temos 
que fazer exactamente o mesmo exercício utilizando as denominações do POCAL e 
perceber que as funções sociais representam mais de 50% do total das GOP. Se 
queremos seguir o critério do POCAL temos que o fazer do princípio até ao fim; as 
funções sociais representam mais de 50% do total das GOP.----------------------------- 
------Também temos dito, com clareza, que para nós a Ação Social é muito mais do 
que aquilo que está escrito em termos de ação social no POCAL. Quando falamos dos 
apoios que a Câmara Municipal concede para os livros escolares, para as refeições, no 
âmbito dos transportes escolares, quando falamos da redução do IMI para as famílias 
com descendentes a seu cargo, quando falamos do município prescindir dos 5% a que 
teria direito do IRS, falamos claramente em intervenção social, Senhor Vereador 
Miguel Ventura. Julgo que nesse aspecto, reforço, que temos que ser honestos 
politicamente e sabermos um pouco mais daquilo de que estamos a falar.-------------- 
------Relativamente à Escola EB1 do Sarzedo está consagrado, no âmbito do pacto 
celebrado entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e as autoridades 
de gestão, quer do Centro 2020, quer do POSEUR, quer do POISE e também do PDR, 
um financiamento na ordem dos 300 mil euros para a Escola EB1 do Sarzedo; isso 
permite que possamos ir um pouco mais além em termos de intervenção e a razão 
deste valor tem a ver com isso.------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao FEDER, 2.709.591,00€ tem a ver com o valor que ainda vamos 
receber do actual quadro comunitário mas também aquele que esperamos receber no 
âmbito do novo quadro comunitário já em 2016.------------------------------------------ 
------Nas Grandes Opções do Plano existe uma coluna que refere fonte de 
financiamento; temos a AC, AA e FC, esta última, que representa fundos 
comunitários, tem aí a percentagem que esperamos receber em cada uma das 
intervenções que estão previstas para 2016; falamos concretamente da Escola EB1 e 
Jardim de Infância do Sarzedo, da extensão de saúde de S. Martinho da Cortiça, da 
requalificação da Capela de S. Pedro, do Teatro Alves Coelho e da ETAR da Zona 
Industrial da Relvinha.----------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente às Instalações de Serviços, uma rubrica do Orçamento, este 
aumento tem a ver com a requalificação do Teatro Alves Coelho, que está incluída 
neste valor. Recordo que o Teatro Alves Coelho tem uma dotação prevista de 600 mil 
euros para 2016 e para 2015 tinha uma dotação prevista de 100 mil euros, salvo erro. 
------Relativamente aos Investimentos em alta referir a intervenção quer do Feijoal e 
Alagoa, quer a intervenção do Sistema do Alqueve, quer do sistema de Vila Cova do 
Alva, quer do Sistema de Pomares, vão ser executadas pela Águas do Centro Litoral, 
não fazendo parte deste volume de investimentos; este volume de investimentos é 
para todos os outros 63 Sistemas que estão na responsabilidade da Câmara Municipal. 
Este Protocolo que foi estabelecido com a Águas do Centro Litoral veio fazer essa 
alteração e esse investimento vai ser executado pela Águas do Centro Litoral.---------- 
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------Relativamente ao Teatro Alves Coelho, confesso que a intervenção dos Senhores 
Vereadores me deixou confuso; se por um lado temos ouvido os Senhores Vereadores 
ao longo dos anos, pugnar por esta intervenção, ao ouvir o Senhor Vereador Miguel 
Ventura fiquei perplexo. Se por um lado entende que deve ser executada a obra, por 
outro refere o problema do processo judicial que está em curso e que qual é a posição 
da Câmara; Senhor Vereador, nós só temos um caminho, o nosso caminho é executar 
a obra, que foi aquilo com que nos comprometemos com os Arganilenses. O processo 
judicial decorre paralelamente e a Câmara entende que lhe assiste razão e defenderá 
até à última instância a sua posição. Para nós não há hesitações; já tivemos 
oportunidade de dizer que a obra do Teatro é para concretizar. Fico perplexo com a 
sua intervenção porque fica a dúvida se o Senhor Vereador quer ou não a obra do 
Teatro concretizada; se calhar, politicamente, poderia ter algum interesse que ela não 
se concretizasse.----------------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente à Zona Industrial da Relvinha, também ouvi os Senhores 
Vereadores falarem muito nisto; aqui gostamos de falar de resultados e no último ano 
instalaram-se duas novas empresas na Zona Industrial da Relvinha, a Forma Perfeita 
e o Lagar de Azeite. Aquilo que temos a apresentar é que a Zona Industrial da 
Relvinha continua a acolher novas empresas e continua a ser um referencial 
importante do emprego no concelho de Arganil.------------------------------------------- 
------Sobre a Rede Viária as apreciações que foram feitas só podem ter sido feitas 
num quadro de eventual distração dos Senhores Vereadores face àquilo que acontece 
no concelho, porque se a intervenção que foi feita no Alqueve, a intervenção que foi 
feita entre o Alqueve e o Salgueiral, a intervenção que está a ser feita em duas ruas 
de Fronhas, na freguesia de S. Martinho da Cortiça, as intervenções que estão a ser 
feitas em Arganil na Rua das Lavegadas e na Rua Amândio Galvão, a intervenção de 
acesso ao Parque do Prado em Côja; se não são intervenções na área da mobilidade, 
pergunto o que é que serão.----------------------------------------------------------------- 
------Relativamente à ADESA este valor que está aqui considerado tem a ver com o 
Protocolo que foi celebrado e era necessário concretizar este valor.---------------------- 
------Relativamente à intervenção do Senhor Vereador João Pedro Pimentel, 
relativamente ao Museu do Rali, estamos muito empenhados em que ele se concretize 
e sempre dissemos que o objectivo da Câmara seria que fossemos capazes de 
arrecadar receita suficiente através de eventuais fundos europeus mas também de 
outros contributos privados para suportar a despesa e é nisso que estamos 
empenhados.--------------------------------------------------------------------------------- 
------Sobre o Turismo, deixe-me fazer o seguinte desafio: o Senhor Vereador refere 
que estamos a ficar para trás, eu gostava que concretizasse isso com números porque 
quando fazemos uma afirmação como aquela que fez, é importante estar alicerçado 
em dados objectivos; se termos sido o concelho que nos últimos anos mais fundos 
comunitários captou para a instalação de unidades de Turismo em Espaço Rural é um 
dado de que estamos a ficar para trás, eu não o entendo assim. Se nos últimos 10 
anos, o concelho mais que duplicou, eu diria que tem um aumento de mais de 60% da 
capacidade de alojamento no concelho, se isso é estar a ficar para trás, não percebo. 
Se termos cada vez mais infra-estruturas de apoio com praias fluviais e zonas 
balneares um pouco disseminadas por todo o concelho, se isso é ficar para trás, não 
percebo. Se temos um aumento do volume de negócios das empresa ligadas ao sector 
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do alojamento e da restauração, se isso é ficar para trás, não percebo. Gostava que 
pudesse concretizar com dados objectivos porque é que diz estarmos a ficar para 
trás.------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente aos Museus, em Côja aquilo que está previsto é a instalação de 
um Núcleo Museológico de Etnografia e em Arganil apostar mais na vertente da 
Arqueologia, procurar tornar visitável o espólio que o Município tem, relativamente às 
escavações da Lomba do Canho e também de outros pontos da região; é nisso que 
estamos a trabalhar com a Universidade de Coimbra.------------------------------------- 
------Sobre o Portal de Turismo aquilo que se pretendia, que ainda não foi possível 
concretizar, era um envolvimento dos concelhos de Arganil, Tábua, Oliveira do 
Hospital, Góis e Pampilhosa da Serra, no sentido de proporcionarmos uma oferta 
integrada dos 5 concelhos, tendo um Portal único de promoção dos 5 concelhos sobre 
a marca Açor e depois podermos criar percursos pelos 5 concelhos que, de alguma 
forma, possamos mostrar os sítios e lugares fundamentais, património, mas também 
permitir que todos os agentes do alojamento, restauração, possam ganhar também 
com esta escala. É uma forma também de garantir que as pessoas possam 
permanecer na região por mais tempo. É este o espírito e é isso que queremos 
concretizar. Não é um valor anual, é um valor de investimento inicial. Neste momento 
está numa fase final de produção um vídeo promocional do concelho, temos também 
a criação de novos mapas turísticos, outro tipo de merchandising, o site do Município 
está a ser completamente reformulado, criaremos um site próprio para o Turismo 
enquanto este projecto não fica concretizado. Estamos a desenvolver vários passos 
nessa matéria.-------------------------------------------------------------------------------- 
------Há pouco não referi, relativamente ao Conselho Municipal da Juventude, que 
acho absolutamente extraordinário que depois de se ter discutido tanto este assunto 
da criação do Conselho Municipal da Juventude e que está regulado por lei a sua 
missão, nomeadamente prevê uma auscultação dos seus membros antes da 
elaboração dos instrumentos previsionais, também está previsto depois a existência 
de um parecer do Conselho Municipal da Juventude, acho extraordinário que se queira 
diminuir o papel do Conselho Municipal da Juventude tem, designadamente por lei, 
pela implementação ou não do orçamento participativo jovem. Nós consideramos que 
a participação e os contributos que foi possível recolher no âmbito do Conselho 
Municipal da Juventude e só lamentamos que algumas organizações ainda não tenham 
tido oportunidade de marcar presença nas reuniões, entendemos que esses 
contributos são importantes e são representativos daquilo que é o sentir e o pulsar 
dos jovens do concelho de Arganil.”-------------------------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador João Pedro Pimentel dizendo que 
“naturalmente que pugnaremos sempre e nunca da nossa parte foi levantada aqui 
alguma questão relativamente à necessidade do rigor e do equilíbrio financeiro por 
parte do Município, nunca esteve isso em causa; mas se estamos de acordo que esse 
rigor financeiro exista, então não se inscrevam as obras para orçamento; se já 
sabemos que não vamos poder construi-los ou pelo menos projectar num espaço de 
tempo razoável, se temos à partida a ideia que há uma condicionante muito forte, ou 
mais que uma ideia, temos essa convicção e essa certeza, então não se inscrevam as 
obras, é tão-somente isto; rigor financeiro sim, mas justificar não se ter feito porque 
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há rigor financeiro e criarmos expectativa nas pessoas de que vamos fazer obra, não; 
uma vez, duas vezes, tudo bem, mas acho que devemos ter algum cuidado nesse 
sentido se sabemos que temos esses condicionamentos, não se devem colocar, acho 
eu, porque se criam expectativas não só nos eleitos mas sobretudo nas populações. 
Esta é uma questão que gostava de deixar clara porque nunca foi ouvido aqui a 
nenhum Vereador do PS para se fazerem as obras e não se pagarem; nunca se disse 
isso aqui nem nunca se dirá.---------------------------------------------------------------- 
------Relativamente à intervenção do Senhor Presidente, acho que é claríssimo, 
independentemente de todas as divergências, que os Vereadores do PS sempre 
defenderam a realização do Teatro Alves Coelho, isso até já passa a ser muito 
recorrente, todas as reuniões de Câmara temos que falar disso. Já tivemos amplas 
trocas de opiniões sobre essa divergência, eu achava que a prioridade teria sido o 
Teatro Alves Coelho, o Senhor Presidente e a sua equipa acharam que não, mas não 
se pode dizer que os Vereadores do PS não querem a realização da obra, não é 
verdade, isso.-------------------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente às questões turísticas, o Senhor Presidente acabou por responder 
a algumas das questões, acho que há aqui um conjunto de medidas que o Senhor 
Presidente referiu que devem ser tomadas, sites, novos mapas, sinaléticas, 
requalificação urgente de algumas das estradas, acho que faz falta em Arganil um 
secretariado interactivo que receba os turistas, que faça a indicação dos principais 
pontos turísticos, hoje isso é muito visto em vilas turísticas; há aqui disponibilidades 
no centro da vila para se poder acolher uma situação dessas, debaixo da orientação 
da Câmara Municipal, acho que faz sentido, é muito importante para que as pessoas 
venham, saibam onde se deslocar, e façam a divulgação de uma zona turística com 
tanto interesse como a nossa. Não nego nenhum dos números que o Senhor 
Presidente apresentou porque faço fé neles, mas penso que há muito a fazer nesta 
área.------------------------------------------------------------------------------------------ 
------Relativamente às praias fluviais, acho que há algum trabalho a fazer e não 
percebo e sei que isso não é panaceia para resolver qualquer problema turístico em 
Arganil, mas não percebo porque é que a Peneda da Talhada não é de uma vez 
atacada e requalificada; até simbolicamente isso era muito importante para Arganil.”-- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Miguel Ventura referindo que “se houve 
alguém que neste Executivo e já há muito tempo, sempre pugnou pela criação do 
Conselho Municipal da Juventude, porque defendia que havia necessidade de dar voz 
à juventude do concelho, fui eu, enquanto Vereador, foi a Bancada do PS, que sempre 
incentivou o Município a criar este órgão; apenas muito tempo depois do mesmo ser 
regulamentado por lei é que ele foi implementado no concelho de Arganil. Longe de 
mim a ideia de diminuir a importância do Conselho Municipal da Juventude que, pela 
primeira vez, se pronunciou sobre a proposta do Orçamento, pelas palavras da 
Senhora Vereadora Paula Dinis. Aquilo que eu não aceito de modo algum é que se 
diminua a participação dos Vereadores. Dizer que o Orçamento participativo foi 
discutido no âmbito do Conselho Municipal da Juventude e compete aos jovens trazer 
aqui as suas ideias e tem que ser nesse âmbito que se vai discutir a implementação 
do Orçamento participativo, é desvalorizar as nossas propostas. O Orçamento 
participativo tem sido também uma das nossas bandeiras e uma das nossas 
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reivindicações há muitos anos. Aquilo que eu referi é que não seja o orçamento 
participativo implementado porque só agora foi sugerido no âmbito do Conselho 
Municipal da Juventude. Há muitos modelos de orçamentos participativos e aquilo que 
dizemos na nossa proposta é que poderemos começar a implementação deste 
processo, que é um modelo que é novo para todos nós, de uma forma mais reduzida, 
através do orçamento participativo jovem; vamos ver como é que o mesmo corre para 
posteriormente alargarmos o orçamento participativo a outras áreas. Que fique bem 
claro que não se quer diminuir a participação dos jovens no Conselho Municipal da 
Juventude, mas o que não aceitamos é que seja diminuída a participação e as 
propostas que os Vereadores da Oposição, neste caso do PS, apresentam 
legitimamente neste órgão.----------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao Teatro Alves Coelho apenas coloquei uma dúvida; não se diga 
que politicamente interessa ao PS a não intervenção no Teatro porque antes de ser 
politico neste órgão, sou Arganilense e desejo que o Teatro seja recuperado como já 
devia ter sido até 2013, porque se a recuperação tivesse acontecido, a dúvida que eu 
coloquei não estaria em cima da mesa. Queremos efectivamente que o Teatro seja 
executado e quando estivermos aqui a analisar o Relatório de Contas de 2016, que 
efectivamente parte dos 600 mil euros que estão aqui previstos para o próximo ano 
tenham uma execução interessante já que isso significará que houve realmente uma 
intervenção concreta no Teatro Alves Coelho.---------------------------------------------- 
------Quando o Senhor Presidente nos fala sobre as intervenções na ação social com 
exemplos da aposta do Município na Educação, está a vir ao encontro daquilo que 
acabámos de dizer inicialmente; revemo-nos nessa intervenção, mas entendemos que 
o apoio na Ação Social deve ir mais longe, que não se esgote na ação social escolar; é 
isso que nós temos dito e foi isso que o Senhor Presidente não nos respondeu nem 
deu exemplos concretos dessa mesma intervenção.”-------------------------------------- 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente dizendo “Senhor Vereador Miguel Ventura 
devo confessar que a sua intervenção me deixa muito mais tranquilo relativamente 
àquilo que pensa sobre algumas matérias, nomeadamente sobre o Teatro Alves 
Coelho. Relativamente ao Conselho Municipal da Juventude, peço desculpa de refutar, 
mas a intervenção da Senhora Vereadora Paula Dinis, em nenhum momento 
pretendeu diminuir o papel dos Vereadores na discussão do Plano e do Orçamento. 
Em nenhum momento. Aquilo que foi dito foi que o Conselho Municipal da Juventude 
está constituído, tem uma diversidade de instituições e de organizações 
nomeadamente as organizações politicas de juventude, e que, nesse seio, são 
apresentadas sugestões feitas apreciações, sobre o trabalho que a autarquia 
desenvolve para as politicas de juventude. Não me parece que seja o caminho mais 
adequado estar a querer de alguma forma, desvalorizar o papel desse órgão no 
conjunto da vida do concelho. Isso nunca porá em causa o papel do Executivo 
camarário, que é soberano naquilo que é o seu Plano e o seu Orçamento, e a quem 
cabe propor à Assembleia Municipal a sua aprovação. Julgo que em nenhum momento 
e queria que isso ficasse bem claro, que a intervenção da Senhora Vereadora Paula 
Dinis pôs em causa a importância deste Órgão.-------------------------------------------- 
------Relativamente a referir-se que tinha sido o Senhor Vereador uma das pessoas a 
bater-se por este Conselho Municipal da Juventude, é verdade, por isso é que não 
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compreendemos muito bem o sentido dessa intervenção. O Orçamento Participativo é 
uma proposta que o PS apresentou recentemente. Aquilo que foi dito foi que neste 
momento se valorizava a participação do Concelho Municipal da Juventude e no futuro 
veremos se essa proposta faz sentido. Os orçamentos participativos e o Senhor 
Vereador também sabe isso, porque também tem estudado o assunto, têm tido 
nalguns casos algum sucesso mas em muitos um enorme insucesso, nomeadamente 
na Câmara de Lisboa, onde o orçamento participativo foi apresentado com pompa e 
circunstância e numa das classes de investimento, saiu vencedora a limpeza da 
estátua do Eusébio; pergunto se isto era muito relevante para o desenvolvimento da 
cidade de Lisboa. Esta questão tem que ser muito bem ponderada para não levar a 
resultados como este.”----------------------------------------------------------------------- 
         

------PRIMEIRO: GOP - Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais 
Relevantes para o ano de 2016. Apreciação e votação.-------------------------------- 

------Presente um exemplar do Plano acima referido, que se dá por reproduzido e que, 
depois de rubricado, vai ser arquivado na Secção Financeira.----------------------------- 

------Nele se consigna, nomeadamente, que o total das Grandes Opções do Plano 
previstas para o próximo ano ascende a 13.303.186,00€.-------------------------------- 

------Terminada que foi a análise do Plano Plurianual de Investimentos para o Ano 
Financeiro de 2016, deliberou-se, por maioria, com os votos contra dos Senhores 
Vereadores Eduardo Miguel Duarte Ventura e João Pedro Travassos de Carvalho 
Pimentel, aprová-lo e submetê-lo à apreciação e aprovação da digna Assembleia 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------SEGUNDO: Orçamento de Receita e Despesa e Mapa de Pessoal para o 
ano de 2016. Apreciação e votação.------------------------------------------------------- 

------Presente um exemplar do Orçamento acima referido, acompanhado de memória 
descritiva e justificativa, que se dão por reproduzidos e que, depois de rubricados, vão 
ser arquivados na Secção Financeira.-------------------------------------------------------  

------Nele se consigna, nomeadamente, que se estima o montante total de receitas 
em 18.688.373,00€, sendo 11.561.414,00€ de receitas correntes e 7.126.959,00€ de 
capital e o montante das despesas em 18.688.373,00€, sendo 9.302.647,00€ de 
despesas correntes e 9.385.726,00€ de capital.------------------------------------------- 
 
------Terminada que foi a análise do Orçamento do Município para o Ano Financeiro de 
2016, bem como do respetivo mapa de pessoal que o acompanhava nos termos do nº 
2 do art. 4 da Lei nº 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, deliberou-se, por maioria, com os 
votos contra dos Senhores Vereadores Eduardo Miguel Duarte Ventura e João Pedro 
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Travassos de Carvalho Pimentel, aprová-lo e submetê-lo à apreciação e aprovação da 
digna Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram a seguinte 
declaração de voto:------------------------------------------------------------------------ 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO  

 
------ Tendo presente a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal 
para 2016, que mereceram uma análise cuidada por parte dos Vereadores do PS na 
Câmara Municipal de Arganil, concluímos que estes documentos são mais do mesmo, ou 
seja, uma continuidade do que nos foi apresentado no passado, não retratando uma nova 
esperança para o futuro dos Arganilenses. --------------------------------------------------------------- 
 
-------Ao tomar contacto com as GOP e Orçamento verifica-se que não são tidas em 
consideração as dinâmicas da Sociedade, que está em permanente alteração, porquanto 
as propostas aí expressas, salvo raras excepções, constituem intervenções que fazendo 
parte dos Orçamentos de anos anteriores, não foram executadas. Por conseguinte, 
estamos perante o Orçamento dos adiamentos. -------------------------------------------------------- 
 
------ Também por isso, não nos revemos neste Orçamento que não é mais que um mero 
instrumento ilusório para os cidadãos deste Concelho. ----------------------------------------------- 
 
------ Ao contrário do que alguns querem fazer crer, a crise ainda não passou, pelo que se 
reivindica a adopção de medidas de apoio pelas Entidades que estão mais próximas dos 
problemas, de forma a minimizar a carência que afecta muitas das famílias Arganilenses.  
 
------ Foi enquadrado neste contexto que reiterámos as propostas apresentadas pelo PS 
anteriormente, por se manterem actuais, que visam ajudar os Arganilenses que mais 
precisam a manter um nível de vida com um mínimo de dignidade. ------------------------------ 
 
------ Estamos neste Executivo para ajudar a construir, pelo que não nos intimidamos em 
contribuir com as nossas ideias e projectos, que deveriam merecer melhor atenção. -------- 
 
------ A proposta de criação de um Regulamento para atribuição de Bolsas aos Estudantes 
do Ensino Superior oriundos de famílias carenciadas do Concelho de Arganil, é 
exemplificativo do que o PS pretende para o Concelho, nomeadamente evitar que quem 
se quer valorizar para alcançar um futuro melhor, não o possa fazer por falta de meios. E 
infelizmente isso acontece no nosso Concelho. --------------------------------------------------------- 
 
------ Não podemos deixar de lamentar que esta proposta, assim como a implementação 
do Orçamento Participativo, tenham sido, uma vez mais, recusadas pela maioria do PSD, 
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para já não falar no Programa de Apoio às Famílias e às Empresas, sugerido pelo PS, 
que aguarda uma discussão mais aprofundada desde há muito tempo. ------------------------- 
 
------ Importa reter que no caso das Bolsas para os Estudantes, estamos a falar numa 
verba equivalente apenas a um terço do aumento da receita do IMI prevista para 2016! --- 
------ Quanto à área social, uma bandeira do PS de Arganil, uma vez mais, a solidariedade 
do Município traduz-se na disponibilidade de 3.000 €! ------------------------------------------------ 
 
------ Reafirmamos que a acção social não se esgota na acção social escolar. É 
fundamental ir mais longe. As nossas IPSS e os nossos Idosos continuam sem merecer a 
devida atenção por parte do Município que complemente os apoios do Estado. -------------- 
 
------ Mais de 4 milhões de euros das intervenções previstas nas GOP, são projectos já 
incluídos em anos anteriores que estão adiados. Estaremos perante semelhante realidade 
em 2016? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
------ O Teatro Alves Coelho, envolto num processo judicial, continua a aguardar pela tão 
esperada recuperação, o Museu do Rali, previsto desde 2014, ainda não passou de uma 
tenda na Ficabeira, as intervenções de fundo na rede viária esperam por melhores dias, 
nomeadamente Benfeita/Mata Margaraça, Selada das Eiras /Cepos, Agroal/Sobral 
Magro/Soito da Ruiva, Celavisa/Sarnoa e Murganheira/Chapinheira, todas previstas para 
2015 e onde nada foi concretizado, a Zona de Lazer das Fronhas, mantém-se apenas 
como uma ideia, para já não falar da Ponte da Baralha que assegurou lugar cativo nas 
GOP!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------ A Praia Fluvial da Peneda Talhada continuará esquecida, não se vislumbrando 
também qualquer intervenção na Estação Arqueológica da Lomba do Canho.----------------- 
 
------ Quando é determinante para a competitividade dos territórios apostar no seu tecido 
empresarial, há uma redução para metade do Orçamento previsto para a requalificação 
das zonas industriais do Concelho. Ao invés da redução, seria expectável um aumento 
significativo do investimento nestas áreas, pois os nossos empresários merecem mais. --- 
 
------ Contudo, reconhecemos o esforço previsto para a construção da nova ETAR da 
Relvinha, assim como o investimento no novo sistema de abastecimento da Alagoa. 
Assim estas intervenções se concretizem. --------------------------------------------------------------- 
 
------ Em suma, este é o Orçamento novamente marcado pela ilusão e pelos adiamentos.- 
 
------ Pelos motivos expostos e pelas diferentes prioridades políticas quanto ao 
desenvolvimento do Concelho, os Vereadores do PS não têm outra alternativa que não 
seja votar contra a proposta de GOP’s e Orçamento para 2016 apresentada pela maioria 
PSD na Câmara Municipal de Arganil. -------------------------------------------------------------------- 
 
------ Arganil, 30 de Outubro de 2015 ---------------------------------------------------------------------- 
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Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil, 

Miguel Ventura e João Pedro Pimentel 
 
 

 
ENCERRAMENTO 

 
 

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