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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
 

REALIZADA EM 
 

13 DE FEVEREIRO DE 2017 
 
 

 
 
 

------Aos treze dias do mês de Fevereiro do ano de 2017, 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 Eduardo Miguel 
Duarte Ventura e comigo, Odete Maria Paiva Fernandes, Assistente Técnica.------------ 
 
------O Senhor Presidente justificou a falta do Senhor Vereador João Pedro Pimentel 
que, por motivos profissionais, não pôde estar presente.--------------------------------- 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião, quando eram dez horas.- 
 
 

 

 
ORDEM DO DIA  

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

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Diversos   

 
------O Senhor Presidente propôs que os pontos Primeiro ao Décimo Quarto, 
inclusive, fossem votados em conjunto.---------------------------------------------------- 
 
------A Câmara Municipal concordou com a proposta apresentada pelo Senhor 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA Nº 04 



 
 
 
 
 
 
 
 

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   11 33    dd ee   FF ee vv ee rr ee ii rr oo   dd ee   22 00 11 77  

2

------Presente a informação INF/DAGF/43, datada de 06/02/2017, da Técnica Superior 
Paula Duarte, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: --------- 

------Exmo. Senhor Presidente,-------------------------------------------------------------- 
------Em coerência com o solicitado por V.ª Ex.ª e face ao disposto no anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, que veio aprovar o novo regime jurídico da transferência 
de competências do Estado para as autarquias locais, a competência para deliberar 
sobre a forma de apoio às freguesias, que na anterior lei, no seu art.º 64.º, n.º6, 
alínea b) era competência da Câmara Municipal não se encontra atualmente elencada 
nas atuais competências atribuídas à Câmara Municipal -art.º 33.º da nova Lei, 
cabendo atualmente tal competência à Assembleia Municipal, conforme disposto na 
alínea j) do n.º1 do art.º 25.º do referido anexo (Deliberar sobre as formas de apoio 
às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios 
das populações).------------------------------------------------------------------------------  
------Neste sentido, compete à Câmara Municipal, apresentar proposta à Assembleia 
Municipal para que esta delibera sobre a forma de apoio às freguesias e Uniões de 
Freguesias em causa, conforme previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I 
à citada Lei 75/2013, de 12 de setembro, pelo que se remete a V.ª Ex.ª para 
aprovação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º1 do art.º 25.º do referido anexo I, minuta do protocolo de 
cooperação (contrato programa) a celebrar com as Freguesias de Arganil, Benfeita, 
Celavisa, Folques, Piódão, Pomares, Pombeiro da Beira, S. Martinho da Cortiça, 
Sarzedo, Secarias e Uniões de Freguesias de Cepos e Teixeira, Cerdeira e Moura da 
Serra, Côja e Barril de Alva e Vila Cova de Alva e Anseriz, com vista à comparticipação 
financeira na execução de diversos trabalhos, no valor total de 358.481,75€ (trezentos 
e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e um euros e setenta e cinco cêntimos), 
para a qual existe dotação disponível no orçamento municipal na rúbrica 08050102 – 
Freguesias, conforme informações de cabimento que se anexam a que correspondem 
os números sequenciais de 15933 a 15946 datados de 6 de fevereiro de 2017, 
contendo as cláusulas que nele deverão ficar consignadas, destacando-se, pela sua 
importância, as seguintes:------------------------------------------------------------------- 
• Objeto e Valor das comparticipações:-----------------------------------------------------  
● Freguesia de Arganil: “Beneficiação das redes de água da Lomba e Nogueira”: 
40.000,00€ (quarenta mil euros);----------------------------------------------------------- 
● Freguesia de Benfeita: “Parque de Estacionamento da Benfeita”: 37.500,00€ (trinta e 
sete mil e quinhentos euros);---------------------------------------------------------------- 
● Freguesia de Celavisa: “Calcetamento da estrada do Vale e da Quelha de São Bento 
(Celavisa), continuação da limpeza, reparação de caminho florestal (Pracerias) e 
colocação/substituição de sinalética, em toda a Freguesia”: 18.000,00€ (dezoito mil 
euros);----------------------------------------------------------------------------------------- 
● Freguesia de Folques: “Construção de Sanitários Públicos”: 15.000,00€ (quinze mil 
euros);-----------------------------------------------------------------------------------------  
● Freguesia de Piódão: “Reabilitação da antiga Escola 1º CEB do Piódão e Parque 
Multiusos”: 39.400,20€ (trinta e nove mil e quatrocentos euros e vinte cêntimos);----- 
● Freguesia de Pomares; “Conservação do Cemitério”: 11.700,00€ (onze mil e 
setecentos euros);----------------------------------------------------------------------------  



 
 
 
 
 
 
 
 

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   11 33    dd ee   FF ee vv ee rr ee ii rr oo   dd ee   22 00 11 77  

3

● Freguesia de Pombeiro da Beira: ”Calcetamento das Ruas da Fonte e da Aldeia 
(Priados)”: 22.279,48€ (vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove euros e quarenta e 
oito cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------- 
● Freguesia de São Martinho da Cortiça: “Construção de sanitários de apoio à Feira 
Franca e de cobertura de churrasqueira no Parque de Merendas José Correia da Cunha  
(Poços), aquisição de mobiliário para equipar apartamento (propriedade da Junta de 
Freguesia), calcetamentos no Largo do Pelourinho (Sanguinheda) e construção de 
muro de suporte ao Campo de Futebol, potenciando o alargamento da via de acesso”:  
26.487,74€ (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e setenta e quatro 
cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------- 
● Freguesia de Sarzedo: “Substituição de sinalética na Freguesia e requalificação do 
Cemitério”: 24.414,33€ (vinte e quatro mil, quatrocentos e catorze euros e trinta e 
três cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------- 
● Freguesia de Secarias: “Requalificação do Cemitério”: 11.700,00€ (onze mil e 
setecentos euros);----------------------------------------------------------------------------  
● União de Freguesias de Cepos e Teixeira: “Beneficiação de rua desde a Junta de 
Freguesia à Igreja da Teixeira, instalação de caixas de contadores (Casal Novo), 
ampliação dos sanitários do parque de Campismo (Cepos), construção de acesso a 
deficientes motores (Ribeiro) e de muro de suporte à estrada do Vale da Fonte (Cepos) 
e beneficiação de escadarias (Relvas)”: 30.000,00€ (trinta mil euros);------------------- 
● União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra: “Calcetamento do troço da 
ligação Cerdeira - Dreia, entre o cemitério e a ponte da ribeira do Porto”: 30.000,00€ 
(trinta mil euros);----------------------------------------------------------------------------- 
● União de Freguesias de Côja e Barril de Alva: “Reparação de rua do Adro (Côja), 
melhoramento do acesso às Corgas do Pisão, pavimentação de parte da rua adjacente 
à antiga Escola (Esculca) e substituição de sinalética”: 20.000,00€ (vinte mil euros); 
● União de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz: “Requalificação do Parque das -
Eiras - 4ª Fase e das antigas Cavalariças do Convento e reconversão na Loja das 
Aldeias do Xisto-3ª Fase”: 32.000,00€ (trinta e dois mil euros).-------------------------- 
• Prazo de Vigência:--------------------------------------------------------------------------  
------Data da Assinatura do contrato até ao cumprimento das obrigações de ambas as 
partes;----------------------------------------------------------------------------------------- 
• Pagamento:--------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.ª Prestação, no montante correspondente a 20% efetuada na data da assinatura do 
contrato;--------------------------------------------------------------------------------------- 
- 2.ª Prestação, no montante 40% do valor efetuada 6 meses após a da outorga do 
contrato, desde que este registe uma execução financeira no mínimo de 20%;---------- 
- 3.ª Prestação, no montante de 40% do valor do contrato, após a conclusão do 
investimento e apresentação dos documentos comprovativos da despesa;--------------- 
• Prazo de cumprimento: - 306 dias (até 31/12/2017) ------------------------------------ 
• Incumprimento:-----------------------------------------------------------------------------  
------A falta de cumprimento dos contratos implica a devolução dos montantes 
atribuídos;------------------------------------------------------------------------------------- 
• Acompanhamento e controlo:--------------------------------------------------------------  
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------O acompanhamento e controlo do cumprimento dos contratos é feito pela 
Câmara Municipal, assistindo-lhe o direito de fiscalizar as suas execuções.-------------- 
------Cumpre-me ainda informar, em cumprimento atento ao disposto no n.º1 do art.º 
5º da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro conjugado com o disposto nos n. ºs 2 e 3 do 
art.º 7º do Decreto Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais redações, que o 
Município dispõe de fundos disponíveis para assumir os compromissos subjacentes à 
presente informação, conforme informações de compromisso em anexo, a que 
correspondem os números sequenciais 17063 a 17076 datados de 8 do corrente mês 
de fevereiro.-----------------------------------------------------------------------------------  
------Anexo minuta dos contratos programa, informações de cabimento e de 
compromisso.---------------------------------------------------------------------------------  
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, 
datado de 08.02.2017: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que “todas as freguesias apresentaram 
candidatura; há aqui alguns valores mais elevados porque optou-se, em concordância 
com as freguesias, de algumas delas só irem a uma fase de contratos programa; à 
segunda fase irão menos freguesias, face aos montantes envolvidos.--------------------  
------Na freguesia de Arganil, Beneficiação de Redes de Água de Lomba e Nogueira, 40 
mil euros; Freguesia da Benfeita, Parque de Estacionamento da Benfeita, 37.500 
euros; Freguesia de Celavisa, calcetamento da Estrada do Vale e da Quelha de S. 
Bento, em Celavisa, a continuação da limpeza e reparação de caminho florestal, 
Pracerias, e a colocação e substituição de sinalética em toda a freguesia, 18 mil euros; 
Freguesia de Folques, construção de sanitários públicos, 15 mil euros; Freguesia do 
Piódão, reabilitação da antiga escola primária do Piódão e parque multiusos, 39.400 
euros; Freguesia de Pomares, conservação do cemitério, 11.700 euros; Freguesia de 
Pombeiro da Beira, calcetamento da Rua da Fonte e da Rua da Aldeia, em Priados, 
22.279,48 euros; Freguesia de S. Martinho da Cortiça, construção de sanitários de 
apoio à Feira Franca e cobertura da churrasqueira no Parque de Merendas José Correia 
da Cunha, nos Poços, aquisição de mobiliário para equipar apartamento para fins 
sociais – abrigar refugiados (propriedade da Junta de Freguesia) e calcetamento do 
largo do pelourinho, na Sanguinheda e construção de muro de suporte ao campo de 
futebol, potenciando alargamento da via de acesso, 26.487,74 euros; Freguesia do 
Sarzedo, substituição de sinalética na freguesia, requalificação do cemitério, 24.414, 
33 euros; Freguesia de Secarias, requalificação do cemitério, 11.700 euros; União das 
Freguesias de Cepos e Teixeira, beneficiação da rua desde a Junta de Freguesia à 
igreja da Teixeira, instalação de caixas de contadores no Casal Novo, ampliação de 
sanitários no Parque de Campismo dos Cepos, construção de acesso a deficientes 
motores no Ribeiro e muro de suporte à estrada do Vale da Fonte, nos Cepos e 
beneficiação de escadarias nas Relvas, 30 mil euros; União das Freguesias de Cerdeira 
e Moura da Serra, calcetamento do troço da ligação Cerdeira – Dreia entre o cemitério 
e a ponte da Ribeira do Porto, 30 mil euros; União das Freguesias de Côja e Barril de 
Alva, reparação da Rua do Adro, em Côja, melhoramento do acesso às Corgas do 
Pisão, pavimentação de parte da Rua adjacente à antiga escola, na Esculca e 
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substituição de sinalética, 20 mil euros; União das Freguesias de Vila Cova de Alva e 
Anseriz requalificação do Parque das Eiras – 4ª fase (Anseriz), requalificação das 
antigas cavalariças do Convento e reconversão na Loja das Aldeias do Xisto – 3ª fase 
(Vila Cova de Alva), 32 mil euros.----------------------------------------------------------- 
------É este o conjunto de contratos programa que propomos ao Executivo para, no 
caso de ser aprovado, se propor à Assembleia Municipal.”--------------------------------- 
 
 
------PRIMEIRO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de 
Arganil, com vista a comparticipar financeiramente a Beneficiação das Redes de Água 
de Lomba e Nogueira, a realizar pela Junta de Freguesia.--------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a Junta de Freguesia de Arganil, nos termos da informação supra.---- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de 
Benfeita, com vista a comparticipar financeiramente as obras do Parque de 
Estacionamento da Benfeita, a realizar pela Junta de Freguesia.------------------------ - 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a Junta de Freguesia de Benfeita, nos termos da informação supra.--- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de 
Celavisa, com vista a comparticipar financeiramente as obras de Calcetamento da 
Estrada do Vale e da Quelha de S. Bento (Celavisa); continuação de limpeza e 
reparação de caminho florestal (Pracerias) e colocação/substituição de Sinalética, em 
toda a Freguesia, a realizar pela Junta de Freguesia.--------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a Junta de Freguesia de Celavisa, nos termos da informação supra.--- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------ 
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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.--------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Folques, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de construção de Sanitários 
Públicos (Folques), a realizar pela Junta de Freguesia.------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a Junta de Freguesia de Folques, nos termos da informação supra.--- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
 
 
------QUINTO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Piódão, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de reabilitação da antiga Escola 1º 
CEB do Piódão e Parque Multiusos, a realizar pela Junta de Freguesia.------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a Junta de Freguesia do Piódão, nos termos da informação supra.----- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
 
 
------SEXTO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Pomares, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de conservação do Cemitério 
(Pomares), a realizar pela Junta de Freguesia.---------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a Junta de Freguesia de Pomares, nos termos da informação supra.-- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
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------SÉTIMO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Pombeiro 
da Beira, com vista a comparticipar financeiramente as obras de calcetamento da Rua 
da Fonte e da Rua da Aldeia em Priados, a realizar pela Junta de Freguesia.------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira, nos termos da 
informação supra.---------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
 
 
------OITAVO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de S. 
Martinho da Cortiça, com vista a comparticipar financeiramente as obras de 
construção de sanitários de apoio à Feira Franca; construção de cobertura de 
churrasqueira no Parque de Merendas de Poços; aquisição de mobiliário para equipar 
apartamento (propriedade da JF); calcetamentos no Largo do Pelourinho 
(Sanguinheda) e construção de muro de suporte ao Campo de Futebol (S. Martinho da 
Cortiça), a realizar pela Junta de Freguesia.------------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a Junta de Freguesia de S. Martinho da Cortiça, nos termos da 
informação supra.---------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
 
 
------NONO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Sarzedo, 
com vista a comparticipar financeiramente a substituição de sinalética na Freguesia e 
Requalificação do Cemitério (Caleira – Sarzedo), a realizar pela Junta de Freguesia.---- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a Junta de Freguesia do Sarzedo, nos termos da informação supra.--- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
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------DÉCIMO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de 
Secarias, com vista a comparticipar financeiramente as obras de requalificação do 
Cemitério (Secarias), a realizar pela Junta de Freguesia.---------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a Junta de Freguesia das Secarias, nos termos da informação supra.- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO PRIMEIRO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Cepos e Teixeira, com vista a comparticipar financeiramente as obras 
de beneficiação de rua, desde o edifício da Junta de Freguesia à Igreja (Teixeira); 
instalação de caixas de contadores (Casal Novo); ampliação dos sanitários do Parque 
de Campismo (Cepos); construção de acesso a deficientes motores (Ribeiro) e de muro 
de suporte à estrada do Vale da Fonte (Cepos) e beneficiação de escadarias (Relvas), a 
realizar pela União de Freguesias.----------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a União das Freguesias de Cepos e Teixeira, nos termos da 
informação supra.---------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO SEGUNDO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, com vista a comparticipar 
financeiramente o calcetamento do troço da ligação Cerdeira – Dreia, entre o cemitério 
e a Ribeira do Porto, a realizar pela União de Freguesias.---------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, nos termos da 
informação supra.---------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------ 
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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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO TERCEIRO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Côja e Barril de Alva, com vista a comparticipar financeiramente a 
reparação da Rua do Adro (Côja); melhoramento do acesso às Corgas do Pisão; 
p0avimentação de parte da rua adjacente à antiga escola (Esculca) e substituição de 
sinalética, a realizar pela União de Freguesias.--------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a União das Freguesias de Côja e Barril de Alva, nos termos da 
informação supra.---------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO QUARTO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz, com vista a comparticipar 
financeiramente as obras de requalificação do Parque das Eiras – 4ª fase e das antigas 
cavalariças do Convento e reconversão na Loja das Aldeias do Xisto – 3ª fase, a 
realizar pela União de Freguesias.----------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa 
em apreço, com a União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz, nos termos da 
informação supra.---------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da 
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.--------------------------------- 
 
 

 

 
ENCERRAMENTO 
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------E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 
quando eram dez horas e vinte minutos, para constar se lavrou a presente acta que 
eu, Odete Maria Paiva Fernandes, redigi e vou assinar, junto do Senhor Presidente.--- 

 
 

_____________________________________ 

 
 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


