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MUNICÍPIO DE ARGANIL
CÂMARA MUNICIPAL
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM
03 DE ABRIL DE 2018

ACTA Nº 8

------Aos três dias do mês de Abril do ano de 2018, 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, Luis Paulo Carreira Fonseca da
Costa, e com a presença dos Senhores Vereadores, Luis Miguel das Neves Campos
Almeida, Érica Geraldes Castanheira, Rui Miguel da Silva, Fernando José Ribeiro
Cavaleiro da Maia Vale e Tyoga Shylo Norma Macdonald e comigo, Odete Maria Paiva
Fernandes, Assistente Técnica.-------------------------------------------------------------------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião, quando eram dez horas.------O Senhor Presidente justificou a falta da Senhora Vice-Presidente, que não
esteve presente por se encontrar de férias.------------------------------------------------

PERIODO ANTES DA
ORDEM DO DIA

------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva para referir que “o que me traz
hoje, neste periodo, serve para referir o seguinte: em 19 de Dezembro de 2017,
precisamente no mesmo periodo Antes da Ordem do Dia, eu referi-me à situação do
Centro Municipal de Recolha Animal, no qual pedi alguns elementos que constam
dessa intervenção, nomeadamente Relatórios relacionados com o funcionamento do
Centro, bem como as suas possibilidades de expansão, plantas dos edifícios e também
afectação de áreas a terceiros, com o argumento de poder apresentar numa reunião
de Câmara um trabalho de análise e um projecto de melhoria daquelas instalações,
tendo em vista sempre o reconhecimento dos direitos dos animais. Pergunto qual é a
dificuldade que o Senhor Presidente tem para me facultar estes elementos, volvidos 3
meses; acho que são elementos que a Câmara teria disponíveis no dia seguinte,
porque tudo que pedi fará parte dos arquivos da Câmara.-------------------------------------Para além disso, quero dizer que hoje as obrigações das entidades que têm a
seu cargo centros de recolha animal deste tipo, têm uma série de exigências,
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obrigações, que passam por saber o local onde foram resgatados os animais, a análise
do médico veterinário sobre a saúde do próprio animal, que tipo de tratamento é
preconizado, e quando há eutanásia quais os procedimentos da sua execução; hoje há
todo um conjunto de preceitos que não sendo difíceis, gostaria de os debater, de
equacionar, no âmbito de um projecto global para o Centro Municipal de Recolha
Animal.”-------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra a Senhora Vereadora Tyoga Macdonald dizendo que “trago
hoje uma preocupação; têm-nos chegado alguns relatos de situações de distúrbio no
meio escolar; alguns episódios de violência e agressões entre os alunos, quer no
espaço do Agrupamento de Escolas, quer na Escola Secundária de Arganil, quer na
Escola EB 2,3; grupos de alunos que promovem a violência entre si, agressões de
alunos em grupo contra alunos sozinhos, episódios de violência com grupos, fora do
recinto escolar, nomeadamente há uns dias atrás, no Sub-Paço, um relato de
violência física e verbal. O que nos têm dito é que muitas destas situações estão
relacionadas com o consumo de álcool e, eventualmente, substâncias ilícitas. Gostava
de perceber se essa informação já aqui chegou, se já foi apurada alguma
responsabilidade, se há algum Plano de Ação previsto para avaliar o que se passa e o
que é que se pode vir a fazer para vermos a melhor forma de colmatarmos este tipo
de situações.”-------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida para deixar duas notas; “uma
delas para assinalar uma iniciativa que ocorreu no Dia Internacional da Floresta, em
que foi possível que todas as crianças do 1º ciclo pudessem, num exercício livre, mas
também num acto de cidadania, plantar uma árvore numa das muitas áreas ardidas
do concelho; uma actividade diferente, de exterior, e salutar a diversos níveis. No ano
em que, no programa Eco-Escolas assinalamos a rota volta das florestas, este foi o
corolário de uma série de actividades que ocorreram durante este ano lectivo.--------------Quero também dar nota daquilo que foi uma actividade recente; no passado fimde-semana, decorreu o mercado de Páscoa em Arganil; numa iniciativa em parceria
com o CLDS3G, foi possível criar uma nova dinâmica no centro da vila e, uma vez
mais, proporcionar uma mostra de produtos endógenos da nossa região a muitos
daqueles que nos visitam, funcionando ao mesmo tempo como estratégia de
animação e dinamização do nosso comércio tradicional e que se revelou um sucesso.------Ainda relativamente à questão colocada pela Senhora Vereadora Tyoga, não me
querendo substituir ao Senhor Presidente, quero dar nota que estamos a par da
situação relatada no Sub-Paço, inclusive já fizemos diligências junto da GNR nesse
sentido; tem havido uma série de problemas, tal como tem havido uma série de actos
de vandalismo, que têm ocorrido, infelizmente, e em crescendo, na nossa vila; as
autoridades estão alertadas para esse facto; inclusive estamos também nós a estudar,
de certa maneira, algumas medidas capazes, nomeadamente em termos de
videovigilância, para algumas dessas áreas. Relativamente à questão reportada nas
escolas, tenho conhecimento de um assunto abordado no último Conselho Geral do
Agrupamento, de uma questão relacionada com o pré-escolar; tendo conhecimento
que o Agrupamento de Escolas já está com um plano de ação em marcha, a tomar
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medidas concretas, nomeadamente através de acompanhamento psicológico desses
casos e também de prevenção parental nalgumas situações”.---------------------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale para fazer uma intervenção
“acerca do Relatório da Comissão Técnica Independente, relativamente aos incêndios
de 15 e 16 de Outubro de 2017; queria fazer esta intervenção indo ao encontro de um
assunto que o Partido Socialista já trouxe a uma reunião do executivo municipal,
relativamente ao Serviço Municipal de Proteção Civil. Este Relatório, naquilo que
concerne às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, refere o seguinte: “nas
audições e visitas realizadas pela CTI2 foi repetidamente identificada a fragilidade do
patamar municipal do sistema. Para este diagnóstico contribui decisivamente por um
lado a escassez de recursos financeiros afectos a esta área de competências do poder
municipal e por outro lado a incompreensão que muitos autarcas revelam quanto ao
exercício das suas responsabilidades neste domínio, muitas vezes por inadequação
perante a adversidade de funções que são chamados a desempenhar”. Parece-me
deveras importante retomar a este tema, porque o serviço municipal de proteção civil,
no município de Arganil, é inexistente e, como tal, fundamentado com o relatório da
comissão técnica independente, que aponta as fragilidades que ocorreram nos
incêndios, gostaríamos de retornar a este tema de forma a sensibilizar o executivo
municipal para iniciar o processo de constituição do serviço municipal de proteção civil
e parece-nos também importante nomear o coordenador municipal de proteção civil.
Gostaríamos de sensibilizar o executivo para que inicie, com a maior urgência
possível, este processo.---------------------------------------------------------------------------Outro assunto é relativamente à Zona Industrial da Relvinha; o Relatório da
Comissão Técnica Independente também refere que aquilo que sucedeu nas diversas
zonas industriais que foram afectadas pelos incêndios, por um lado deve-se a
problemas estruturais dos edifícios industriais, que permitiram a entrada de partículas
incandescentes, que originaram os incêndios dentro das unidades fabris, mas também
aponta problemas significativos na gestão das zonas industriais, nomeadamente a
falta de gestão de combustíveis em torno das mesmas e, por outro lado ainda, a falta
de equipamentos de combate nessas mesmas zonas industriais. Reportando-nos a
Arganil, constactamos que não existe gestão de combustíveis em torno das zonas
industriais; a zona industrial da Relvinha, que não foi afectada pelos incêndios, é um
caso flagrante, e no outro dia passei pela zona industrial da Relvinha para verificar a
existência de bocas-de-incêndio nessa zona industrial e constatei, da passagem que
fiz, a inexistência de bocas-de-incêndio para defesa daquela Zona Industrial. Sendo a
Câmara Municipal de Arganil a entidade gestora daquela Zona Industrial, e uma vez
que a mesma não foi afectada pelos incêndios de Outubro, julgo que seria tempo de
iniciar um trabalho de gestão de combustíveis e de infraestruturação daquela zona
industrial e das restantes do concelho, mas aquela particularmente porque não foi
afectada pelo incêndio, com bocas-de-incêndio, que permitam às diferentes indústrias
aí instaladas defenderem-se de um possível incêndio no futuro.”-----------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que “relativamente à situação
que o Senhor Vereador Rui Silva coloca, a única coisa que lhe posso dizer é que tem
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toda a razão; pedia à Dr.ª Inês que articulasse com os serviços, no sentido desta
documentação ser recolhida e facultada.--------------------------------------------------------Relativamente à parte final da sua intervenção, temos bem noção das
consequências da legislação que está actualmente em vigor, nomeadamente das
contingências técnicas, relativamente aos actos médicos ou veterinários que podem
ser assumidos e isso é algo que está assumido na prática regular do Centro; aliás,
essa foi uma das razões pela qual já notificámos os municípios com os quais existe
um protocolo de acolhimento dos animais errantes que são recolhidos nesses
territórios. Refiro-me em concreto ao município de Tábua e ao município de Miranda
do Corvo, porque eram protocolos de colaboração que existiam com esses municípios,
mas que neste momento, por via das obrigações legais e dos periodos de
permanência dos animais, já não são viáveis. Tanto mais que, se é verdade que no
nosso território a questão do efectivo de animais errantes está considerado, de uma
forma técnica, controlado, não há nenhum processo anormal, também é verdade que
chegámos a acolher, no ano de 2016, 30 animais de um município daqueles que referi
e isso está completamente fora da estatística do nosso território, porque compara no
ano de 2016, esses 30, com 4 que tínhamos recolhido no concelho de Arganil. Fruto
das dificuldades que existem, nomeadamente naquilo que decorre da aplicação da lei
que está em vigor, não tínhamos outra alternativa que não essa, e foi a decisão que
entretanto assumimos.---------------------------------------------------------------------------Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Tyoga, sobre a questão da
violência escolar, quando assumimos o papel de pais, ela tem um significado
diferente; acho que naquilo que têm sido as situações que têm vindo ao nosso
conhecimento, têm vindo a assumir um requinte de malvadez que não existia; há
uma funcionária desta casa que há cerca de 2 ou 3 anos teve um problema muito
complicado porque o filho dela andava a ser permanentemente perseguido e a ser
permanentemente objecto de violência escolar. Este requinte torna-se preocupante,
mas se recuarmos à nossa infância, lembro-me bem da minha vida entre o sétimo e o
nono ano, em que não havia nenhum mês em que não houvesse confusão desta
natureza. Isto para dizer que acho, daquilo que é a evolução das coisas, a violência
escolar é algo que faz parte um pouco do processo de crescimento; o que não é
normal é quando as coisas ultrapassam o limiar daquilo que se pode considerar
normal, quando este requinte começa a assumir proporções mais alarmantes, e nesse
sentido, também está associado ao consumo de álcool e de substâncias ilícitas, e isso
é algo que está muito presente; muitos encarregados de educação têm alertado para
essa evidência, de ser muito notório que há substâncias ilícitas à mistura com estes
comportamentos, ou que influenciam estes comportamentos, substâncias ilícitas que
para além do álcool, por si só, até aos 18 anos, também é uma substância ilícita.
Como disse há pouco o Senhor Vereador Luis Almeida, temos vindo a dar nota desta
preocupação da comunidade escolar à GNR, este assunto também já foi objecto de
discussão no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Arganil, até porque trás
outra componente que tem vindo também a agudizar-se, para além da violência entre
os pares, as questões de vandalismo tornaram-se quase como um direito adquirido;
há qualquer coisa na construção da nossa sociedade que não está muito bem, não
está equilibrada e que também temos a nossa quota-parte de obrigação no sentido de
tentar sanar estes mesmos comportamentos e temos estado a acompanhar.----------R e u n i ã o
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------Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Luis Almeida, reconhecer que a
iniciativa do Dia Mundial da Floresta foi um momento que mais do que aquilo que foi o
efeito prático, pretende ter um efeito simbólico e até de pedagogia, e nesse aspecto
considero que foi um momento muito bem sucedido. Aquilo que teve a ver com o
Mercado de Páscoa, uma iniciativa desenvolvida na Praça Simões Dias, em
colaboração com o CLDS, sublinhar a importância deste tipo de iniciativas para a
dinamização não só do comércio local, mas naquilo que tem a ver com a afirmação
dos produtos endógenos, daquilo que de melhor temos na nossa terra.----------------------Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Fernando Vale, registei aquilo
que referiu mas, pessoalmente, entendo que não podemos fazer uma leitura selectiva
deste Relatório, até porque o mesmo refere aquilo que aqui foi já citado, mas refere
muitas outras coisas que não têm rigorosamente nada a ver com os municípios, tem a
ver com a responsabilidade governativa, naquilo que foi uma omissão grave neste
periodo. Registo os apontamentos que aqui efectuou.”------------------------------------

------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva dizendo que “na sequência da
intervenção do Senhor Vereador Fernando Vale, sobre as preocupações das limpezas,
nos combates aos incêndios, falou e muito bem, da Zona Industrial da Relvinha, que
está muito exposta e tem que se tomar uma atitude, mas há outro património da
Câmara Municipal de alto risco, em termos de incêndios, a saber, o Parque de
Campismo do Sarzedo; aquele Parque de Campismo tem à sua volta um barril de
pólvora. Fica este alerta para não se descurar este assunto.”---------------------------------O Senhor Presidente disse ainda que “há pouco esqueci-me de referir que, no
procedimento que temos em curso, que está em fase de contratação, aquilo que está
considerado é o cumprimento das obrigações legais do município, particularmente
nessa matéria de gestão de combustíveis e, como é obvio, a faixa de gestão de
combustíveis da Zona Industrial da Relvinha está considerada nesse procedimento,
bem como aquela que diz respeito ao Parque de Campismo, nem poderia ser de outra
maneira; temos essa obrigação bem presente.-------------------------------------------------Relativamente à questão das bocas-de-incêndio, a Zona Industrial da Relvinha,
como todas as outras, está construída há alguns anos, e como é óbvio, todas elas
cumprem as regras de construção aplicáveis. Naquilo que se refere às bocas-deincêndio, e decorre das obrigações legais, todas as empresas estão dotadas de bocasde-incêndio, todas elas estão dotadas de uma baixada específica para o combate a
este tipo de eventualidades.”---------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Fernando Vale referiu ainda que “eu não fiz uma leitura
selectiva, fiz uma leitura integral do Relatório da Comissão Técnica Independente e,
tal como as recomendações que surgiram do relatório da comissão técnica
independente, o Governo seguiu grande parte dessas recomendações, está a pô-las
em prática, mas eu sou Vereador da Câmara Municipal de Arganil e, naquilo que diz
respeito ao meu município, acho que tenho o dever de chamar a atenção para as
situações que me parecem não estar devidamente implementadas no terreno. É
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também uma das recomendações da Comissão Técnica Independente, que eu espero
que o município de Arganil passe a pôr em prática.”-------------------------------------------O Senhor Presidente referiu ainda que “em futura reunião, eu próprio me
encarregarei de fazer uma recolha de toda a documentação que se aplica a esta
matéria, quer naquilo que está vertido no Relatório da Comissão Técnica
Independente, bem como naquilo que têm sido as posições assumidas, sem excepção,
por unanimidade, no seio da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, pois
acho que faz muito sentido que essas posições de todos os municípios, de toda a
região, sejam aqui veiculadas porque revelam aquilo que é uma leitura global desta
realidade e não apenas a leitura de um município isolado, por si.”----------------------------Pediu a palavra a Senhora Vereadora Érica Castanheira para “reforçar dois
pontos que o Senhor Presidente focou, relativamente àquilo que é o procedimento da
faixa de gestão de combustíveis; quero acrescentar que há uma lista de prioridades
na qual a Zona Industrial da Relvinha aparece como primeira prioridade, juntamente
com a freguesia do Piódão, inclusivamente os proprietários já foram notificados sobre
a gestão dessas faixas de combustíveis, dado que temos conhecimento dos
proprietários, naquela Zona Industrial; esse trabalho está a ser feito, estamos a
aguardar que o procedimento decorra para avançar com a gestão da faixa.------------------Apenas uma nota, em relação ao Relatório da Comissão Técnica, para dizer que
este Relatório pode ser lido com os olhos que quisermos, porque há informação para
todos os gostos; na página 227, refere que os dados da operação 8.1.3, referente à
prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos, diz que “esta medida regista
nestes concelhos maior número de pedidos de ajuda, mas apenas foram aprovados
17%”; refere também que “esta operação corresponde aos investimentos na
prevenção estrutural, na faixa de gestão de combustíveis, na rede primária,
secundária” e referem também “nessas condições não podemos deixar de enfatizar
que a grande maioria desses pedidos, apresentados principalmente por Câmaras,
Juntas, Conselhos Directivos de Baldios, não recebeu o apoio por falta de dotação”;
nós fazemos a leitura que quisermos, há para todos os gostos, neste Relatório.”------------O Senhor Vereador Fernando Vale disse que “ainda bem que refere esse
assunto da 8.1.3; é curioso, porque foi no Governo da coligação PSD/CDS, que lançou
um concurso, a 8.1.3, com uma dotação orçamental de 220 milhões de euros; esse
concurso foi analisado pela IGAMAOT, que considerou que esse anúncio era ilegal e,
como tal, ele foi anulado; para já foi anulado e muito bem, pois comprometia por
completo o quadro comunitário de apoio no âmbito do PDR 2020, esse concurso foi
anulado e foi reformulado e o subsequente aviso tem uma dotação orçamental de 30
milhões de euros. Gostaria de saber a quantos projectos é que a Câmara Municipal de
Arganil se candidatou à 8.1.3; se candidatou, se não candidatou, e também gostaria
de ter acesso a esta lista das prioridades que mencionou, porque os Vereadores do
Partido Socialista não têm conhecimento desta lista de prioridades e gostariam de ter.
Reforçar que a 8.1.3 teve um baixo número de pedidos de apoio aprovados
exactamente porque um dos avisos foi anulado, com base numa análise feita pelo
IGAMAOT, que considerou esse anúncio ilegal.”------------------------------------------R e u n i ã o
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------O Senhor Presidente referiu ainda que “o IGAMAOT, que eu saiba, é um
organismo do Estado e naturalmente que cumprirá as suas funções no espírito daquilo
que é a lei que está em vigor, mas aquilo que se constata é uma aprovação de
candidaturas inferior a 20%, o que significa que houve mais de 80% de candidaturas
que não foram objecto de aprovação.”----------------------------------------------------------O Senhor Vereador Fernando Vale referiu ainda que o Senhor Presidente não
tinha respondido a quantos pedidos de apoio é que a Câmara Municipal de Arganil se
candidatou, ao que a Senhora Vereadora Érica Castanheira respondeu que não tinha
esses dados, mas que podia fazer-lhos chegar.-------------------------------------------------Pediu novamente a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale dizendo que
“gostaria de ter esse número; para além disso, quero referir que nos concursos que
foram publicados até 2015, no âmbito da 8.1.3, a maior parte deles ou a sua
totalidade, não incluía a perigosidade de incêndio florestal e eram direcionados para o
Alentejo e para a grande propriedade, mas quem teve a incumbência da publicação
desses anúncios não foi o Governo do Partido Socialista, foi o Governo da coligação
PSD/CDS.”-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que “Senhor Vereador, se quisermos fazer aqui a
leitura deste Relatório com os olhos partidários, acho que ficamos totalmente
esclarecidos; se quiser fazer uma leitura selectiva e partidária do Relatório certamente
que o consegue fazer, mas não consegue apagar aquilo que está escrito, e aquilo que
está escrito é absolutamente claro, é factual. Em relação às candidaturas
apresentadas ou não, como é óbvio, nenhum de nós tem essa informação, tenho uma
vaga ideia de que isso era uma candidatura que até estava acessível a proprietários e
portanto nós teremos apresentado, se a memória não me falha, uma candidatura
relacionada com a Quinta do Mosteiro, porque é a propriedade de que somos titulares,
para além do mais, a Câmara não tem legitimidade nem competência para apresentar
candidaturas em nome de proprietários privados, mas é informação que cuidaremos
de recolher e de perceber.”-----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Fernando Vale disse ainda “custa-me a crer que tivesse
sido apresentada uma candidatura da Quinta do Mosteiro porque foi apresentada uma
candidatura da Quinta do Mosteiro, no âmbito do PRODER, e julgo que não passaram
5 anos desde essa candidatura e não se pode apresentar um projecto de investimento
para o mesmo local durante 5 anos; custa-me a crer que tivesse sido apresentada.---------Quero referir ainda que não estou a fazer nenhuma leitura partidária, estou a
focar-me em assuntos que me parecem importantes, relativamente ao que diz o
Relatório da Comissão Técnica Independente; não se ria, Senhor Presidente, do que
se está a rir? Não pode!”-------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que “no mês do 25 de Abril, Senhor Vereador? Era
o que mais faltava eu não me poder rir, porque o Senhor não gosta! Era o que mais
faltava!”-------------------------------------------------------------------------------------R e u n i ã o
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------O Senhor Vereador Fernando Vale disse “isso é ridículo! Essa intervenção,
Senhor Presidente, é absolutamente ridícula! Ria-se à vontade, está no mês do 25 de
Abril, ria-se à vontade! Isso, ria-se! Não terminei, mas ria-se! Não, não terminei. Não
terminei, Senhor Presidente!”--------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu “ora aí está a sua liberdade!”-----------------------------O Senhor Vereador Fernando Vale disse “pois está, pois está, está a cortar-me
a palavra, no mês do 25 de Abril; está a cortar-me a palavra! No mês do 25 de Abril,
está a cortar-me a palavra, quando eu ainda não acabei! Deixe-me acabar, deixe-me
terminar!”-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, dirigindo-se ao Senhor Vereador Fernando Vale, referiu
que “não, não termina antes de lhe dizer que o Senhor está num órgão respeitável e
deve usar de educação para se dirigir aos outros elementos.”---------------------------------O Senhor Vereador Fernando Vale afirmou que “eu estou a usar de educação!
Quem não está a usar de educação é o Senhor, que está a interromper-me e a cortarme a palavra! O Senhor, como representante máximo deste órgão, faça respeitar os
regulamentos e respeite a liberdade, já que mencionou o 25 de Abril, portanto deixeme terminar!”-------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente para dizer que “o Senhor Vereador vai
permitir-me que o interrompa para dizer o seguinte: as duas pessoas que estavam
autorizadas a ralhar comigo já cá não estão, portanto o Senhor faz o favor de, quando
se dirige a qualquer uma destas pessoas, vai fazê-lo com cordialidade e com respeito;
a si, nem a ninguém, não admito que se dirija a mim aos gritos. Faz favor de ser
cordial, porque isso faz parte das regras de relacionamento democrático; e como dizia
há dias o Senhor Primeiro-Ministro, isto não é nenhum ringue de boxe e portanto é
conveniente que as regras básicas de civismo e educação sejam respeitadas.”--------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale referindo que “Senhor
Presidente, livre de mim estar a ralhar consigo; o que não admito é que me cortem a
palavra. Permita-me que eu manifeste com desagrado esse facto.----------------------------Posto isto, gostaria de retornar a um tema, que retomei na penúltima reunião de
Câmara e que é o seguinte: a linha de crédito de 10 milhões de euros que será usada
para o apoio à reconstrução das segundas habitações; o Senhor Presidente disse que
esse fundo, essa linha de crédito era destinada apenas aos municípios que tinham
sido afectados pelos incêndios de Junho, mas, mais uma vez, isso pareceu-me
estranho e fui indagar e essa linha de crédito está disponível para todos os municípios
que foram afectados pelos incêndios durante o ano de 2017 e, como tal, volto a
questionar o município relativamente àquilo que pretende fazer com esta linha de
crédito, se pretende apoiar as segundas habitações que foram afectadas pelos
incêndios ou não.”---------------------------------------------------------------------------
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------O Senhor Presidente explicou que “relativamente à linha de crédito, assunto
que foi veiculado pelo Fundo de Apoio Municipal, apenas reiterar aquilo que disse há
dias, aliás, é assunto que ainda ontem estive a rever; esse ofício a que se refere, o
Fundo de Apoio Municipal, remete para duas resoluções do Conselho de Ministros, e a
lista dos municípios que aí estão elencados não considera os municípios afectados
pelos incêndios de Outubro, a não ser que tenha saído alguma resolução posterior que
não aquelas que são referidas no ofício do Fundo de Apoio Municipal, neste momento
ainda não há instrumento e como é natural, 10 milhões de euros para este vasto
território, se já era pouco para os municípios afectados pelo incêndio de Junho, seriam
um valor manifestamente insuficiente para aquilo que foi o prejuízo causado pelo
incêndio de Outubro. De qualquer maneira dei indicação para recolherem cópia desse
ofício bem como das resoluções do Conselho de Ministros a que se refere esse ofício,
para que esta matéria possa ficar clarificada.---------------------------------------------------Solicito agora à Dr.ª Inês e ao Engenheiro Sérgio, que façam a vossa
apresentação relacionada com a questão do enquadramento dos trabalhos a mais e
erros e omissões, naquilo que tem a ver com o enquadramento prático e jurídico; se
tivermos alguma dúvida vamos colocá-la.”------------------------------------------------------Teve a palavra a Dr.ª Inês Anjos referindo que “vou começar esta
apresentação pelo enquadramento jurídico porque achamos que é assim que faz mais
sentido e depois o meu colega fará o enquadramento dos trabalhos, na prática, pois o
Senhor Vereador tinha algumas dúvidas relativamente a esta empreitada da
requalificação do espaço público, em Arganil. Vou tentar sintetizar a distinção entre
trabalhos a mais e erros e omissões; têm como semelhante serem trabalhos
complementares a determinada obra, são necessários para a conclusão dessa obra,
mas os trabalhos a mais distinguem-se por serem trabalhos que são absolutamente
imprevisíveis, na fase da elaboração do projecto dessa obra, enquanto que os
trabalhos de suprimento de erros e omissões são trabalhos que advêm de erros e
omissões do projecto, ou seja, trabalhos que, na fase em que o projecto é elaborado,
deveriam estar previstos e, não estando, na fase de execução da empreitada acabam
por ser necessários à conclusão dessa obra, enquanto que os trabalhos a mais como
eram imprevisíveis, na fase de elaboração do projecto, era absolutamente
imprevisível que aqueles trabalhos viessem a ser necessários. Esta questão da
imprevisibilidade é a maior distinção que há entre uns trabalhos e outros, sendo certo
que na questão dos erros e omissões existe também uma questão de
responsabilidade, uma vez que, havendo essa necessidade na fase inicial, de eles
estarem previstos no projecto, se não estavam e porquê, acaba por haver depois uma
responsabilidade mais à frente, que pode ser do dono da obra, do empreiteiro, ou do
projectista, enquanto que na questão dos trabalhos a mais, pelo facto de serem
imprevisíveis, esta questão não se coloca, não há responsabilidade, simplesmente não
era necessário que estivessem previstos no projecto inicial. Acho que estas duas
questões são, em teoria, as maiores distinções que há entre uns e outros. Isto depois
é aplicado na prática, e na prática, é olhando a esta distinção que se designam
ambos.”---------------------------------------------------------------------------------------
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------Usou da palavra o Senhor Presidente para esclarecer que “relativamente ao
fundo de apoio municipal, o ofício que foi recepcionado diz o seguinte: a Lei do
Orçamento de Estado para 2018, aprovado pela Lei nº 114/2017, de 29 de Dezembro,
prevê no artigo 154º, um mecanismo de apoio à reconstrução de habitações não
permanentes, afectadas pelos incêndios, ou outras circunstâncias excepcionais. Neste
âmbito, compete ao fundo de apoio municipal autorizar a concessão de empréstimos
aos municípios abrangidos pelas resoluções do conselho de ministros nº 101-B/2017,
de 12 de Julho e 148/2017, de 2 de Outubro, destinados ao apoio da recuperação das
habitações não permanentes. Estamos a falar de duas resoluções do conselho de
ministros que são anteriores aos incêndios de 15 e 16 de Outubro. Estando
actualmente a ser ultimada a regulamentação destinada à implementação de
mecanismos de apoio em causa, bem como o fundo de apoio municipal, por este meio
disponibilizar-se para a prestação de quaisquer esclarecimentos que considerem
necessários com vista à preparação e apresentação de eventual pedido de empréstimo
bem como à sua avaliação prévia. Basicamente a informação que posso facultar, como
é óbvio, sendo uma resolução do conselho de ministros de 12 de Julho e a outra de 2
de Outubro, a situação de 15 e 16 de Outubro não estão aqui consideradas. Esta
resolução, a 101-B/2017, abrange os concelhos de Castanheira de Pêra, Figueiró dos
Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã e a 148/2017, o
ponto 2 reconhece que preenchem os requisitos previstos os concelhos de Abrantes,
Alijó, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Gavião, Guarda, Freixo de Espada à Cinta,
Ferreira do Zêzere, Fundão, Mação, Mangualde, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova,
Resende, Sardoal, Torre de Moncorvo, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão. É esta a
informação suportada no ofício do Fundo de Apoio Municipal e que remete para estes
dois diplomas.”--------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

------O Senhor Presidente apresentou, de imediato, a seguinte Ordem de Trabalhos:-------ORDEM DE TRABALHOS:-----------------------------------------------------------------Capítulo Primeiro – Acta para aprovação;--------------------------------------------Capítulo Segundo – Diversos;-------------------------------------------------------Capítulo Terceiro – Expediente;--------------------------------------------------------Capítulo Quarto – Requerimentos Diversos;-----------------------------------------Capítulo Quinto – Empreitadas.---------------------------------------------------

Capítulo Primeiro
Aprovação de Acta
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------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 06, correspondente à reunião
ordinária realizada no dia 20 de Março de 2018 e da Acta nº 07, correspondente à
reunião extraordinária realizada no dia 23 de Março de 2018.-------------------------------Lidas que foram em voz alta, analisado o seu conteúdo e produzidos os
esclarecimentos necessários, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
a Acta nº 06, correspondente à reunião ordinária realizada no dia 20 de Março de
2018, e a Acta nº 07, correspondente à reunião extraordinária realizada no dia 23
de Março de 2018.-------------------------------------------------------------------------

Capítulo Segundo
Diversos
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de denominações de novos
arruamentos, indicados pela Comissão Municipal de Toponímia, em sua reunião
realizada em 06 de Fevereiro de 2017.----------------------------------------------------------Presentes as propostas dos requerentes, bem como os propostas das Juntas de
Freguesia de Pombeiro da Beira, Pomares, Arganil e União das Freguesias de Vila Cova
de Alva e Anseriz, que se dão por reproduzidas, para todos os efeitos legais, e das
quais se anexam cópias à acta.------------------------------------------------------------------Presente ainda a Acta da Comissão Municipal de Toponímia, com o
parecer/proposta final das designações atribuídas, que se dá por reproduzida, para
todos os efeitos legais, e da qual se anexa cópia à acta.----------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que “esta acta já devia ter sido
veiculada à Câmara, ainda no mandato anterior; não o foi e devo reconhecer que foi
na sequência de uma intervenção que teve lugar aqui, em reunião de Câmara, por
parte de um munícipe, que nos apercebemos que esta situação tinha ficado pendente
e não tinha sido objecto de deliberação.”--------------------------------------------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale para questionar se
“relativamente ao ponto 10, proposta do Partido Socialista, para atribuição do nome
do Dr. Mário Soares a uma rua na vila de Arganil, já está determinada qual é a rua ou
o espaço ao qual vai ser atribuído o nome do Dr. Mário Soares?”-----------------------------O Senhor Presidente esclareceu que “os pontos 7 e 10 da acta da Comissão de
Toponímia não são objecto de deliberação hoje; o 7 porque já teve deliberação, já foi
aprovada esta toponímia numa reunião de Câmara e, relativamente ao ponto 10,
aquilo que a Comissão de Toponímia à data entendeu, que fosse atribuído um
topónimo com a denominação Dr. Mário Soares, nessa altura o entendimento foi
articular previamente com a Câmara acerca do local para colocação deste topónimo;
esse processo não foi ainda concluído e teremos que, numa próxima reunião da
Comissão de Toponímia, chegar a um entendimento, no sentido de propor um local
para este topónimo, que tem que ser previamente validado e articulado com a
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Câmara Municipal, porque também não nos passa pela cabeça, e na Comissão que
esteve em funções, houve sempre um entendimento muito claro que as propostas da
Comissão de Toponímia só faziam sentido serem assumidas num regime de
unanimidade, sendo previamente articuladas com a Câmara, no sentido de assegurar
que não se gerava nenhuma situação incómoda por alguma proposta da Comissão,
que não fosse aprovada em sede da reunião de Câmara. Estes dois pontos, o 7 e o 10,
não são objecto de apreciação hoje.”------------------------------------------------------------Pediu novamente a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale referindo que
“aproveito este ponto para solicitar que seja revertida uma decisão relativamente a
um topónimo que foi atribuído a uma rua de Côja, com o nome Dr. Alfredo dos Santos
Júnior, que julgo dever envergonhar todo o cidadão de Arganil, que pugna pelos ideais
da liberdade, uma vez que esse senhor foi Ministro da Administração Interna no
Estado Novo, e aproveito para recordar que o ministro da Administração Interna no
Estado Novo tinha sob sua tutela a PIDE-DGS e que durante esse periodo cometeramse inúmeras atrocidades aos direitos humanos em Portugal. Foram assassinados,
presos e torturados, cidadãos que lutavam pela liberdade. Um dos nomes maiores da
nossa história democrática foi assassinado durante o periodo em que Alfredo dos
Santos Júnior foi Ministro da Administração Interna, e refiro-me ao General Humberto
Delgado. O Sub-Director da PIDE-DGS, Barbieri Cardoso, referiu que todas as
decisões tinham sido tomadas com o conhecimento do Ministro da Administração
Interna. Como tal, julgo que o Município de Arganil deve encetar todos os esforços
para retirar o nome desse personagem da história recente de Portugal, de uma das
ruas de uma das suas povoações. É essa solicitação que o Partido Socialista faz ao
Município de Arganil e à Comissão de Toponímia.”----------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente para “dar nota daquilo que foram os
procedimentos relativamente a esta matéria, de maneira que não fiquem nenhumas
dúvidas nem reservas relacionadas com a mesma; naquilo que tem a ver com a vila
de Arganil, aquilo que tem sido o entendimento nos últimos 12 anos, é que se justifica
e faz sentido que seja nomeada uma Comissão de Toponímia, para apreciar esta
temática, para fazer as suas propostas, e pedia desde já à bancada do PS que
pudesse entretanto indicar – não espero nem é desejável que seja hoje – duas
pessoas para integrarem esta Comissão de Toponímia, que, volto a dizer, tem uma
área de actuação circunscrita à vila de Arganil. Relativamente ao remanescente do
território, aquilo que foi uma prática pragmática nesta área, tem sido de articular a
atribuição da toponímia com as Juntas de Freguesia. O caso que foi aqui suscitado, ele
fez parte de um processo que foi apreciado em mandatos anteriores, se a memória
não me falha, terá sido em 2013 a proposta; a prática tem passado pela Junta de
Freguesia respectiva nos fazer chegar a proposta, com apreciação prévia da
Assembleia de Freguesia, e da Junta de Freguesia, e que depois, regra geral, sem
excepções, essas propostas foram sendo aprovadas aqui em sede de reunião de
Câmara. Esse topónimo em concreto, foi votado por unanimidade na Junta de
Freguesia de Côja, foi votado por unanimidade na Assembleia de Freguesia de Côja e
foi votado por unanimidade na Câmara Municipal de Arganil; provavelmente as
pessoas não estavam alerta; aqui na Câmara também nunca se levantou nenhuma
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questão relativamente às propostas apresentadas pelas Juntas de Freguesia, e todas
as propostas que nos chegaram devidamente instruídas pelas Juntas de Freguesia,
com as deliberações da Junta e da Assembleia de Freguesia, foram aqui apreciadas,
sem excepção, por unanimidade, na Câmara. Esse processo em concreto, só tem uma
forma de ser resolvido, é de voltar atrás, ser revertido, ser a própria Junta de
Freguesia a retomar o processo e a fazer uma nova proposta à Câmara.”--------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva referindo que “na altura que a
Câmara recebeu essa proposta, o PS também tinha um representante no executivo
sendo que eu representava uma candidatura apoiada num movimento cívico de
cidadãos. Foi prática corrente que antes de aprovadas pelo executivo, todas as
propostas desta natureza, emanadas pelas Juntas de Freguesia e preferencialmente
subscritas e aprovadas pelas Assembleias de Freguesia, que são as entidades que
conhecem melhor as localidades e as pessoas, na sua relação entre cidadãos e
localidades, eram posteriormente aprovadas incondicionalmente pela Câmara. Se
tivesse sido colocada alguma questão da natureza da que o Vereador Fernando Vale
aqui referiu, o meu procedimento não teria sido o mesmo.”-----------------------------------O Senhor Vereador Fernando Vale referiu ainda que “o nome do Alfredo dos
Santos Júnior surgiu no meio de 51 nomes, “perdido”; suponho que quem apreciou
essa proposta não esteve a verificar nome a nome; julgo que essa foi a forma
engenhosa de se conseguir fazer passar um nome que não recolheria consenso, quer
do PS quer do PSD, julgo eu; julgo que se o PSD soubesse quem tinha sido aquele
homem, vetaria a atribuição desse nome a uma rua do concelho.”----------------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida dizendo que “de facto, foi um
entre 51 nomes que, pelos vistos, e pela natureza da proposta, alguém fez ao
executivo da União das Freguesias de Côja e Barril de Alva e naturalmente também o
representante do PS na Assembleia de Freguesia não terá visto esse nome, ou não
terá entendido o alcance da personagem em si e chegámos a este ponto. Acho que já
todos percebemos que, não faz sentido estar aqui a falar deste assunto tão antigo. Ou
ele retorna à origem ou estamos aqui a debater algo que não nos compete.”----------------Analisadas que foram as propostas acima referidas e considerando o disposto na
alínea v) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem
como o Regulamento sobre Toponímia e Numeração de Polícia, deliberou-se por
unanimidade, estabelecer as denominações pretendidas, a saber:----------------------------Freguesia de Pombeiro da Beira:-------------------------------------------------------Vilarinho do Alva:-------------------------------------------------------------------------Rua Coronel João Francisco Parreira (rua nº 3);------------------------------------------Rua António Rodrigues (rua nº 4);---------------------------------------------------------Rua Albertino Lourenço Duarte (rua nº 12);----------------------------------------------Rua Alberto Lourenço Duarte (rua nº 16);-------------------------------------------------Vale do Maladão:--------------------------------------------------------------------R e u n i ã o
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------Rua da Mourisca.----------------------------------------------------------------------------Freguesia de Pomares:-------------------------------------------------------------------Agroal:--------------------------------------------------------------------------------------Rua Comissão de Melhoramentos do Agroal;----------------------------------------------Rua N. Senhora da Saúde;-----------------------------------------------------------------Rua da Laranjeira;-----------------------------------------------------------------------Caminho da Ribeira da Póvoa;-------------------------------------------------------------Rua da Póvoa;-------------------------------------------------------------------------------Rua do Lagar;-------------------------------------------------------------------------------Rua da Fonte do Prado;---------------------------------------------------------------------Largo da Eira Fundeira;---------------------------------------------------------------------Rua Albano Nunes;--------------------------------------------------------------------------Largo António Quaresma Filipe;------------------------------------------------------------Porto Silvado:-----------------------------------------------------------------------------Rua dos Fundadores;-----------------------------------------------------------------------Rua do Penedinho;--------------------------------------------------------------------------Rua Principal à Eira de Cima;---------------------------------------------------------------Largo Comissão de Melhoramentos de Porto Silvado;------------------------------------Largo António Joaquim Martinho;----------------------------------------------------------Escadinhas da Barroca;---------------------------------------------------------------------Rua do Meio à Cancelinha;-----------------------------------------------------------------Levada da Leira;-----------------------------------------------------------------------------Levada da Fontinha;------------------------------------------------------------------------Escadinhas do Fundo à Cancelinha;--------------------------------------------------------Escadinhas do Meio;------------------------------------------------------------------------Beco das Sortes;----------------------------------------------------------------------------Escadinhas do Cotovelo às Sortes;---------------------------------------------------------Escadinhas do Saber;-----------------------------------------------------------------------Beco do Forno;------------------------------------------------------------------------------Rua do Forno;-------------------------------------------------------------------------------Rua do Alambique;--------------------------------------------------------------------------Rua do Chão das Ingas;--------------------------------------------------------------------Escadinhas do Bom Parto;------------------------------------------------------------------Escadinhas do Portal do Forno;------------------------------------------------------------Rua do Portal da Várzea;-------------------------------------------------------------------Escadinhas do Amparo;---------------------------------------------------------------------Escadinhas N. Senhora do Carmo;---------------------------------------------------------Escadinhas da Fé;---------------------------------------------------------------------------Escadinhas do Arco;------------------------------------------------------------------------Escadinhas do Outeiro;---------------------------------------------------------------------Largo da Capela.----------------------------------------------------------------------------Pomares:-----------------------------------------------------------------------------------Rua Gouveia e Castanheira.----------------------------------------------------------------União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz:------------------------R e u n i ã o
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------Vila Cova de Alva:-------------------------------------------------------------------------Rua da Portela;------------------------------------------------------------------------------Travessa da Praça;--------------------------------------------------------------------------Rua do Pradinho.----------------------------------------------------------------------------Vinhó:---------------------------------------------------------------------------------------Rua António da Silva;-----------------------------------------------------------------------Rua Irmãos Filipe;--------------------------------------------------------------------------Rua da Quinta de S. Miguel;----------------------------------------------------------------Travessa dos Lameiros;---------------------------------------------------------------------Escadas do Rapoila;-------------------------------------------------------------------------Escadas D. Isaura;--------------------------------------------------------------------------Escadas da Capela;-------------------------------------------------------------------------Escadas St.º Antão;-------------------------------------------------------------------------Escadas do Parrana;------------------------------------------------------------------------Escadas dos Lameiros;----------------------------------------------------------------------Travessa Quintino Luis.---------------------------------------------------------------------Freguesia de Arganil:----------------------------------------------------------------------Arganil:-------------------------------------------------------------------------------------Rua da Amizade;----------------------------------------------------------------------------Travessa Pedro Jorge Rodrigues.-----------------------------------------------------------Alagoa:--------------------------------------------------------------------------------------Travessa Principal da Alagoa.--------------------------------------------------------------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: Feira das Freguesias 2017 – XI Mostra Gastronómica Pagamento das senhas de refeições. Ratificação do ato praticado pelo Senhor
Presidente em 21 de Março p.p., nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 75/2013,
de 12 de Setembro.--------------------------------------------------------------------------------Presente a informação INF/DDES/36, datada de 25/01/2018, da técnica superior
Raquel Tavares, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, e da
qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------------A Feira das Freguesias é um evento que visa contribuir para a divulgação e
preservação do património gastronómico e cultural do Concelho de Arganil,
participando neste evento as Juntas de Freguesia do Concelho, às quais cabe a
responsabilidade de darem a conhecer e a provar as diferentes iguarias do património
gastronómico local.-------------------------------------------------------------------------------Desde a primeira edição que foi implementado a oferta de senhas de refeição
aos grupos de animação que integram o programa do referido certame como forma de
agradecer a sua participação bem com dinamizar a gastronomia local.------------------
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------Na edição de 2017, foi do entendimento do Sr. Presidente cessante aprovar a
despesa não remetendo a informação elaborada (ver anexo) à Reunião de Câmara
quer para aprovação ou ratificação.--------------------------------------------------------------Após verificação da falta de deliberação da Reunião de Câmara por parte dos
serviços, vimos pelo presente propor ratificação da presente informação, à qual se
anexa a INF/DDES/174/2017,informação de cabimento (rubrica com a classificação
económica 06020305 – Outras) e mapa das entidades exploradoras das tasquinhas
com relação do valor total a pagar a cada uma delas.------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 21.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores
Vereadores Rui Silva, Fernando Vale e Tyoga Macdonald, ratificar o ato praticado pelo
Senhor Presidente em 21 de Março p.p., nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro.---------------------------------------------------------------

------TERCEIRO: Apreciação e votação da proposta de Protocolos de entrega dos
sistemas públicos de abastecimento de água celebrados com quatro das
Associações de Utilizadores do concelho de Arganil.-------------------------------------Presente a informação INF/DAGF/32, datada de 01/02/2018, da técnica superior
Inês Anjos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, e da qual
se anexa cópia à acta:----------------------------------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente:-----------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto supra identificado, cumpre-me informar a V. Exa. o
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------Conforme resultou de INF/DAGF/146/2017 e INF/DAGF/270/2017, relacionadas,
o Município de Arganil outorgou com 13 das associações de utilizadores do Concelho
Protocolos de entrega dos sistemas públicos de abastecimento de água, conforme
decorre do Decreto-lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, na sua atual redação, mais
concretamente do seu artigo 78.º.---------------------------------------------------------------Porém, existem muitas outras associações de utilizadores que, não obstante
devidamente notificadas para o efeito, não foi possível, até ao momento, obter ainda
consenso nas negociações das contrapartidas.--------------------------------------------------Porém, no presente momento, cumpre-me informar que as infra descritas
entregaram toda a documentação em conformidade:-------------------------------------Comissão de Melhoramentos de Aveleira;-------------------------------------------------Comissão de Melhoramentos de Monte Redondo;-----------------------------------------Comissão de Melhoramentos do Sardal;---------------------------------------------------Comissão de Melhoramentos de Foz D’Égua.---------------------------------------------------Para os devidos efeitos, transcrevo infra a informação disponível no portal da
ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), sobre o processo de
transferência da gestão do serviço de abastecimento de água com as associações de
utilizadores: “Nos casos em que a gestão dos serviços de águas está a ser assegurada
por juntas de freguesias ou associações de utilizadores e se pretenda efetuar a
R e u n i ã o

d e

C â m a r a

A
d e 000 333 ddd eee A
A bbb rrr iii lll

d e

2 0 1 8

17

MUNICÍPIO DE ARGANIL
CÂMARA MUNICIPAL
transferência dos respetivos sistemas para os municípios titulares pode a mesma ser
efetuada através da via negocial.”---------------------------------------------------------------Como resultado dessa possibilidade, foram formuladas minutas de protocolo de
entrega de tais sistemas, as quais receberam a concordância daquela Entidade
Reguladora, conforme já resultava de INF/DAGF/146/2017.-----------------------------------No que toca aos bens de titularidade de associações de utilizadores ou outras
entidades de direito privado “Para além das situações já mencionadas, há ainda que
considerar o caso de sistemas que servem populações locais e que foram construídos
pelas próprias populações e instalados em terrenos próprios, adquiridos ou cedidos
para o efeito. Nestes casos, dir-se-á que, enquanto bens de propriedade privada, a
transferência de tais sistemas para os municípios respetivos está, em princípio, sujeita
ao regime de propriedade do direito civil e, consequentemente, submetida ao
comércio jurídico correspondente.”--------------------------------------------------------------Assim:----------------------------------------------------------------------------------Em cumprimento de tais recomendações da ERSAR;-------------------------------------Considerando que, conforme supra, a minuta ora proposta recebeu a concordância
daquele Regulador;--------------------------------------------------------------------------Esta entrega tem como pressuposto um período de isenção (variável consoante a
entidade, conforme cada uma das minutas) de pagamento da tarifa fixa relativa ao
serviço de abastecimento de água, bem como isenção do consumo de água em
determinados equipamentos especificados em cada um dos protocolos;----------------------Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na sua atual redação, compete à Assembleia Municipal, sob
proposta da Câmara Municipal, aprovar as taxas e fixar o respetivo valor, logo, por
maioria de razão, também a isenção das taxas por tais órgãos aprovadas – motivo
pelo qual, conforme consta em cada um dos protocolos, a vigência dos mesmos fica
dependente da aprovação por parte da Assembleia Municipal de Arganil, conforme
supra;----------------------------------------------------------------------------------------------Proponho a V. Exa. a submissão dos protocolos de transferência relacionados à
presente informação à próxima reunião de Câmara para posterior submissão à sessão
ordinária da Assembleia Municipal de Arganil, não reunindo as demais situações
(restantes associações) ainda condições para o mesmo efeito.--------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 21.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que “na sequência daquilo que
são as orientações legais e que já vão no oitavo ano de vigência, pois a lei era de
2009, da obrigatoriedade legal da gestão dos sistemas de abastecimento de água ser
assumida numa primeira linha pelos municípios, que são quem tem esta competência
legal, eventualmente não sendo pelos municípios só podia ser um papel ou na figura
da concessão; numa primeira abordagem, quer naquilo que resultava da lei, quer do
entendimento da ERSAR, as próprias juntas de freguesia não podiam ser entidade
gestora; já em 2015/16 esse entendimento viria a ser flexibilizado, por parte da
ERSAR, que passou a aceitar temporariamente que as Juntas de Freguesia possam
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manter esse papel de entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água. No
caso em concreto, os quatro sub-sistemas que trazemos à deliberação da Câmara, são
Monte Redondo, Sardal, Foz d’Égua e Aveleira, que se juntam à Liga dos Amigos da
Barroja, Comissão de Melhoramentos da Sorgaçosa, União Progressiva das Corgas,
Casal Novo, Malhada Chã, Torrozelas, Salgueiro, Sobral Gordo, Parrozelos, Vale do
Torno, Porto Silvado e Luadas; estes já estavam integrados.”---------------------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva dizendo que “é verdade que as
juntas de freguesia podem ser entidades gestoras, desde que tenham quadros
técnicos qualificados para o exercício dessa função, penso eu; nesse caso, de forma a
suprirem falhas técnicas as juntas de freguesia protocolam com a Câmara, para ser
esta a disponibilizar esses serviços; penso que é mais ou menos assim. Na altura isso
foi feito com o intuito de todos os sistemas terem um responsável técnico sobre o seu
funcionamento e sobre o seu controlo.”---------------------------------------------------------O Senhor Presidente acrescentou ainda que “na sequência da sua intervenção,
devo dizer que as juntas de freguesia que faziam gestão de sistemas, 3 delas,
particularmente Benfeita, Cerdeira e Cepos, tomaram a decisão de entregar os seus
sub-sistemas à gestão do município e temos um protocolo que foi objecto de
aprovação em sede de reunião de Câmara e de Assembleia Municipal, que delega
nessas freguesias a prática de algumas atribuições, desde logo a recolha das leituras,
a substituição de contadores, roturas, aquelas intervenções mais rotineiras do dia-adia. A situação que neste momento não está enquadrada é o sistema da vila de Côja,
que é gerido pela junta da união das freguesias. No inverno, como o sistema é mais
pequeno, com o consumo que têm, eles conseguem garantir o abastecimento; no
verão, o município vende água em alta à União das Freguesias de Côja e Barril de
Alva; eles assumirão, naquilo que é positivo e naquilo que é negativo, as
responsabilidades intrínsecas a uma entidade gestora de um sistema de
abastecimento de água. Em determinada altura, por uma questão até de salvaguarda
da saúde pública, assumiu-se, em relação a todos os sub-sistemas, a realização das
análises da qualidade da água. Não sendo do ponto de vista formal uma
obrigatoriedade do município, porque os sistemas não eram geridos pelo município,
entendeu-se que isso era o mínimo para dar informação ao munícipe daquilo que era
a água que tinha na torneira.”--------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os protocolos em
apreço, com a Comissão de Melhoramentos de Aveleira, Comissão de Melhoramentos
de Monte Redondo, Comissão de Melhoramentos do Sardal e Comissão de
Melhoramentos de Foz d’Égua, nos termos da informação supra.------------------------------Deliberou-se ainda, por unanimidade, enviar o assunto para apreciação 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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------QUARTO: Apreciação e votação da proposta de prorrogação do prazo de
arrendamento do Gabinete nº 12 do Centro Empresarial e Tecnológico de
Arganil - Civibérica.-----------------------------------------------------------------------------Presente a informação INF/DDES/56, datada de 14/02/2018, da técnica superior
Filipa Travassos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, e da
qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente,-----------------------------------------------------------------------A empresa Civibérica – Obras Civis, S.A., responsável pela execução da
empreitada Reabilitação do Espaço Urbano Público da Vila de Arganil, cujo dono da
obra é esta autarquia, efetuou em 28 de junho de 2017 uma candidatura para
instalação do Gabinete de Apoio Técnico à citada empreitada, no Gabinete nº 12 do
Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil (CETA), por um período de 3 meses.-----------De acordo com nº 2 do artigo 9º do Regulamento do CETA que dispõe que: "Os
contratos de arrendamento são celebrados pelo prazo de um ano, renovável por igual
período, caso não haja oposição à renovação, por qualquer das partes, nos termos a
definir no contrato” considerou-se este um caso omisso, que nos termos do artigo 12º
do Regulamento do CETA, é resolvido por deliberação da Câmara Municipal de Arganil,
bem como o é, de acordo com o nº 1 do artigo 8.º do mesmo Regulamento, o acesso
e instalação naquele espaço.---------------------------------------------------------------------A candidatura para o aluguer do referido gabinete foi aprovada pelo Presidente
da Câmara em funções em 29 de junho de 2017, face à urgência que a empresa tinha
para se instalar, tendo sido posteriormente ratificada em Reunião de Câmara a 4 de
julho de 2017 e prorrogada a utilização do mesmo espaço até dezembro de 2017.----------Findo o período solicitado pela Civibérica, vem agora esta empresa solicitar que
o tempo de aluguer do Gabinete nº 12 lhes seja prorrogado novamente, até ao final
do mês de Agosto.--------------------------------------------------------------------------------Em cumprimento do disposto no artigo 5.º do Regulamento do CETA, o qual
estabelece quais os procedimentos para formalização das candidaturas, o interessado
procedeu à entrega dos documentos abaixo referidos e remetidos em anexo, cuja
conformidade verificámos: Cartão da empresa; Documentos comprovativos da
regularização da situação contributiva, com data de validade até 28/02/2018 e da
situação tributária, com data de validade até 03/04/2018, bem como, da Certidão
Permanente, com data de validade até 27/06/2018.-------------------------------------------Face ao exposto, considerando que o aluguer não será novamente por um ano e,
de acordo com o nº 2 do artigo 9º do Regulamento do CETA, considera-se este um
caso omisso pelo que, deve ser, à luz do artigo 12º do mesmo Regulamento, resolvido
por Deliberação de Câmara.----------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 21.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que “é um gabinete que está arrendado ao
empreiteiro a quem está adjudicada a empreitada de requalificação do espaço público,
que vem solicitar a prorrogação do arrendamento.”---------------------------------------
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo
de arrendamento do Gabinete nº 12 do Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil –
Civibérica, nos termos da informação supra.----------------------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------QUINTO: Apreciação e votação da proposta de colocação de Sinalização
Vertical na EM 344 – Cruzamento de Monte Frio.-----------------------------------------Presente a informação INF/DGU/115, datada de 26/02/2018, do técnico superior
Sérgio Almeida, que se dá por reproduzida, para todos os efeitos legais, e da qual se
anexa cópia à acta.-------------------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 21.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de
Sinalização Vertical na EM 344 – Cruzamento de Monte Frio, proposta.-----------------------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: Apreciação e votação da proposta de colocação de Sinalização
Vertical em Lomba, Pereiro e Chão de Amandos - Arganil.------------------------------Presente a informação INF/DGU/119, datada de 27/02/2018, do técnico superior
Sérgio Almeida, que se dá por reproduzida, para todos os efeitos legais, e da qual se
anexa cópia à acta.-------------------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 21.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de
Sinalização Vertical em Lomba, Pereiro e Chão de Amandos - Arganil, proposta.-------------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.---------------------------------

------SÉTIMO: Apreciação e votação da proposta de Plano de Pagamentos
apresentado por Fernanda Fernandes Ferreira, relativo ao contrato de
arrendamento do gabinete nº 11 do CETA (cessado em Setembro de 2016).------------Presente a informação INF/GFEGQ/9, datada de 19/03/2018, da técnica superior
Maria do Carmo Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos
legais, e da qual se anexa cópia à acta:---------------------------------------------------R e u n i ã o
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------Exmo. Sr. Presidente,-----------------------------------------------------------------------No âmbito do contrato de arrendamento para fins não habitacionais com duração
limitada, celebrado entre esta autarquia e Fernanda Neves do Carmo Fernandes
Ferreira em 2 de Setembro de 2014, para arrendamento do gabinete n.º 11 do Centro
Empresarial e Tecnológico de Arganil, e entretanto cessado em Setembro de 2016,
verifica-se, através de consulta à conta corrente da entidade, a existência de um
dívida para com esta autarquia no valor de 3.005,68€, que acrescida dos juros de
mora devidos nos termos do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 805.º do Código Civil, perfaz
3.211,36€.-----------------------------------------------------------------------------------------Não obstante as várias interpelações para pagamento efetuadas por esta
autarquia não terem sido atendidas, incluindo-se aqui o não cumprimento de um
plano de pagamentos aprovado em 2 de Maio de 2016, veio agora a interessada,
através dos correios eletrónicos datados de 15 de Fevereiro e 17 de Março, propor que
lhe seja concedida uma segunda possibilidade para regularização do débito em
prestações. Refere nas comunicações enviadas a esta autarquia, que se encontra a
passar por uma situação financeira muito difícil, originada pelas dívidas e créditos
contraídos enquanto empresária, situação que se agravou pelo facto de atualmente
ser a única titular de rendimentos do agregado familiar.---------------------------------------Neste seguimento propõe-se ao pagamento de uma prestação mensal no valor
de 80,00€, num total de 40 prestações, referindo ser este o valor exequível e que dá
garantias da capacidade de cumprimento do plano de pagamentos, caso venha a ser
aprovado.------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, atento o parecer do gabinete jurídico desta autarquia e
considerando que a pretensão da interessada não está prevista no Regulamento do
CETA; considerando que o referido Regulamento, no art.º 12.º, refere que "os casos
omissos serão resolvidos por deliberação da Câmara Municipal de Arganil" e
considerando, ainda, que será, provavelmente, menos dispendioso a esta autarquia o
cumprimento de um plano de pagamentos voluntariamente do que encetar ação
judicial tendente ao pagamento do débito;------------------------------------------------------Propõe-se a V. Exa. que seja submetido a apreciação e votação da Câmara
Municipal o deferimento do plano de pagamentos proposto pela interessada, que
prevê o pagamento de uma prestação mensal no valor de 80,00€, num total de 40
prestações, até perfazer o valor em débito de 3.211,36€, com a menção expressa de
que o não pagamento de uma das prestações implica, imediatamente, o vencimento
das restantes.-------------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 21.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------O Senhor Presidente explicou que “trata-se de uma dívida que está pendente
no valor de 3.005,68€, mais juros, que perfaz um total de 3.211,36€. O que vem à
deliberação da Câmara é o plano prestacional de pagamentos com prestações de 80
por mês.”-------------------------------------------------------------------------------------
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Pagamentos
apresentado por Fernanda Fernandes Ferreira, relativo ao contrato de arrendamento
do gabinete nº 11 do CETA, nos termos da informação supra.---------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------A Senhora Vereadora Tyoga Macdonald saiu da sala de reuniões,
deixando de participar nos trabalhos.-------------------------------------------------------OITAVO: Apreciação e votação da proposta de acolhimento de estagiários
do Curso de Especialização Tecnológica, de nível 5, na área de Técnico
Especialista em Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança. Ratificação do ato
praticado pelo Senhor Presidente em 21 de Março p.p., nos termos do nº 3 do art.º
35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.----------------------------------------------------Presente a informação INF/GFEGQ/8, datada de 16/03/2018, da técnica superior
Maria do Carmo Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos
legais, e da qual se anexa cópia à acta:---------------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente,-----------------------------------------------------------------------O Centro de Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte (CEFP
PIN) encontra-se a preparar a submissão de uma candidatura para abertura de um
Curso de Especialização Tecnológica, de nível 5, na área de Técnico Especialista em
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança. O prazo limite para submissão da
referida candidatura é o dia 29 de Março de 2018;---------------------------------------------Para efeitos de elegibilidade da candidatura o CEFP PIN tem que comprovar que
caso a abertura do curso venha a ser aprovada tem capacidade para garantir aos
formandos a componente de formação prática em contexto de trabalho, num total de
450 horas. Face ao exposto através de e-mail remetido a esta autarquia em 12 de
Março (EE/534/2018, que consta como documento relacionado), o CEFP PIN vem
demonstrar interesse em estabelecer Protocolo com esta autarquia para que assim
possamos vir a acolher estagiários em formação prática em contexto de trabalho.
Como referido, o período de estágio tem a duração de 450 horas, a decorrer durante
um período consecutivo e em horário que se coadune com o horário de trabalho
praticado nesta autarquia;------------------------------------------------------------------------Considerando o referencial de formação e o perfil profissional do Técnico
Especialista em Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, que estabelece como
principais tarefas do mesmo, planear, coordenar, assegurar e promover a
implementação e melhoria contínua dos sistemas de gestão da qualidade, ambiente e
segurança, em conformidade com os referenciais normativos e legislação aplicável,
contribuindo para a eficiência e competitividade das organizações e considerando
ainda o Sistema de Gestão da Qualidade implementado no Município de Arganil, assim
como as responsabilidades que estão acometidas à autarquia no domínio do Ambiente
e Segurança, parece-nos que o acolhimento de estagiários nesta área pode ser uma
efetiva mais valia para a autarquia;-------------------------------------------------------R e u n i ã o
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------Considerando que de acordo como parecer obtido junto do gabinete jurídico
desta autarquia esta é uma matéria que se enquadra na alínea u) do n.º 1 do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12/9, na sua atual redação, cabendo por isso a decisão
sobre o assunto à Câmara Municipal;------------------------------------------------------------Considerando que a próxima Reunião de Câmara decorrerá a 3 de Abril, ou seja,
em data que não se coaduna com a data limite de submissão da candidatura do CEFP
PIN, cujo prazo termina a 29 de Março;---------------------------------------------------------Propomos a V. Exa.,-------------------------------------------------------------------------Que ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12/9,
delibere aprovar a proposta de acolhimento de formandos do Curso de Especialização
Tecnológica, de nível 5, na área de Técnico Especialista em Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança, assim como a minuta do Protocolo a celebrar com CEFP PIN
neste âmbito (em anexo). Não obstante, considerando que como já referimos esta
matéria é da competência da Câmara Municipal, mais se propõe que o ato agora
praticado pelo Sr. Presidente seja submetido a ratificação pela Câmara Municipal na
próxima Reunião de Câmara, sob pena de anulabilidade.--------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 21.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o ato praticado pelo
Senhor Presidente em 21 de Março p.p., nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro.--------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Tyoga Macdonald regressou à sala de reuniões,
voltando a participar nos trabalhos.----------------------------------------------------

------NONO: Apreciação e votação da proposta de adjudicação – regime
simplificado para fornecimento de frutas e hortícolas no âmbito do Regime de
Fruta Escolar – 3º periodo do ano lectivo 2017/2018.----------------------------------------Presente a informação INF/GFEGQ/10, datada de 27/03/2018, da técnica
superior Maria do Carmo Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os
efeitos legais, e da qual se anexa cópia à acta:-------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente,-----------------------------------------------------------------------O Regime de Fruta Escolar foi instituído no ano letivo 2009/2010, com o objetivo
de contribuir para a promoção de hábitos de consumo de alimentos benéficos para a
saúde das populações mais jovens e para a redução dos custos sociais e económicos
associados a regimes alimentares menos saudáveis, através da concessão de ajuda
aos Municípios para o fornecimento de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos
hortícolas transformados, bananas e produtos derivados, aos alunos que frequentam o
1.º Ciclo do Ensino Básico nos estabelecimentos de ensino público.--------------------------À semelhança do que vem acontecendo desde que o Regime de Fruta Escolar
(RFE) foi instituído, submetemos ao IFAP, IP o Pedido de Aprovação para
cofinanciamento da implementação do RFE nas nossas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino
Básico no ano letivo 2017-2018.-----------------------------------------------------------R e u n i ã o
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------O Pedido de Aprovação apresentado por esta autarquia para o ano letivo 20172018 não foi até esta data objeto de decisão pelo IFAP, IP, por motivos que se
relacionam como o processo de revisão do enquadramento legal aplicável ao RFE,
decorrente da publicação, pela Comissão Europeia, do Regulamento Delegado (UE) n.º
2017/40 e do Regulamento de Execução (UE) n.º 2017/39, ambos de 3 de novembro
de 2016. Até à conclusão deste processo o RFE encontra-se suspenso, não havendo
lugar a cofinanciamento das despesas inerentes à implementação do mesmo.---------------Não obstante o atrás exposto, sendo intenção desta autarquia garantir, através
de recursos próprios, a distribuição da fruta e hortícolas aos alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico no decorrer do 3.º período do ano letivo 2017-2018, endereçámos
convite aos fornecedores A Frutaria da Torre, de Luís Manuel de Oliveira, A Moagem e
Guilherme Martins Pinheiro, para apresentação da melhor proposta para o
fornecimento pretendido.-------------------------------------------------------------------------Dos fornecedores contactados apenas Guilherme Martins Pinheiro apresentou
proposta, propondo-se a fornecer as frutas e hortícolas identificadas no mapa em
anexo, pelo preço unitário de 17 cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor de
6%. O valor total da proposta apresentada para as 8.075 unidades de fruta e
hortícolas a fornecer é de 1.372,75€, que acrescidos de IVA à taxa legal em vigor de
6%, no valor de 82,37€, perfazem 1.455,12€.--------------------------------------------------Face ao exposto e considerando que esta é uma matéria que se enquadra nas
competências da Câmara Municipal, nomeadamente, na alínea hh) do art.º 33.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação, propõe-se a V. Exa. que
seja submetida a apreciação e votação pela Câmara Municipal a pretensão deste
Município assegurar a distribuição de frutas e hortícolas aos alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico no decorrer do 3.º período do ano letivo 2017-2018, assumindo todos
os custos inerentes, designadamente os que se referem à adjudicação a Guilherme
Martins Pinheiro, pelo valor da sua proposta (1.372,75€, que acrescidos de IVA à
taxa legal em vigor de 6%, no valor de 82,37€, perfazem 1.455,12€).----------------------De referir que o encargo subjacente à presente contratação será executado
integralmente no ano económico 2018, existindo para o efeito fundos disponíveis e
dotação orçamental na rubrica 0102 020105, conforme informação de cabimento e
ficha de compromisso que se anexam.----------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 28.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida para “salientar que tem sido
prática do Município instituir o regime de fruta escolar; este ano, fruto da alteração
legislativa, estamos desde o início do ano lectivo a aguardar que o IFAP coloque em
prática essa mesma alteração legislativa e entendemos que não devíamos continuar
sem esta prática que vinha sendo instituída e que é uma prática extremamente
positiva, de introdução da fruta escolar nos hábitos alimentares dos alunos do 1º
ciclo; não quisemos esperar mais um periodo e decidimos propor e avançar com este
fornecimento, a expensas do município, porque não sabemos quanto tempo mais é
que vamos ter que esperar que essa alteração legislativa seja levada a cabo pelo
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IFAP. De salientar ainda que, foram consultadas 3 empresas e que, apenas uma é que
respondeu, tendo sido a essa que foi adjudicado o fornecimento.”----------------------------O Senhor Presidente acrescentou que “foram consultados A Frutaria da Torre, A
Moagem e Guilherme Martins Pinheiro; apenas este último apresentou proposta e é
essa adjudicação, num valor total incluindo IVA de 1.455,12€, que trazemos à
apreciação da Câmara.”---------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a informação
supra, nos seus termos.--------------------------------------------------------------------------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: Apreciação e votação do pedido de reconversão de vales de
compras – Este Natal Escolha o Comércio Local 2016.-----------------------------------Presente a informação INF/DDES/32, datada de 22/01/2018, da técnica superior
Filipa Travassos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, e da
qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente,-----------------------------------------------------------------------Foi-nos remetida uma comunicação do estabelecimento comercial “Paraíso do
Alva” em nome de Ana Maria Calinas Lopes, na qual refere que por lapso, não
procedeu no devido prazo estipulado nas regras associadas ao sorteio referente a
2016, à entrega para reconversão dos vales de 25€ descontados no seu
estabelecimento comercial, que perfazem um total de 200€.----------------------------------De acordo com o disposto nas regras do sorteio “Este Natal Escolha o Comércio
Local -2016”, no que se refere exatamente à Reconversão dos Vales de Compras: “Os
estabelecimentos comerciais devem entregar os vales de compras, mensalmente, na
subunidade financeira do Município de Arganil, até à data limite de 31 de Julho de
2017. O Município de Arganil procederá ao pagamento dos vales de compras no prazo
de cinco dias úteis após a receção dos mesmos. Findo o prazo limite de 31 de Julho de
2017, a Câmara Municipal de Arganil reserva-se o direito de não aceitar a reconversão
dos vales de compras.”---------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, venho pelo presente solicitar a apreciação do Sr. Presidente, no
que ao assunto em apreço diz respeito.---------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 28.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores
Vereadores Rui Silva, Fernando Vale e Tyoga Macdonald, concordar com a informação
supra, nos seus termos.---------------------------------------------------------------------
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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 PRIMEIRO: Apreciação e votação de pedidos de autorização para
recolha de óleos alimentares usados (OAU) no sector Horeca – Emissão de
Declarações.---------------------------------------------------------------------------------------Presente a informação INF/DGD/164, datada de 12/03/2018, da técnica superior
Ana Rita Oliveira, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, e da
qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------------Ex. ma Senhora Vereadora,----------------------------------------------------------------Considerando que o operador de gestão de resíduos que assegure a gestão de
Óleos Alimentares Usados (OAU) produzido pelo setor HORECA Horeca (sector de
atividade relativo aos empreendimentos turísticos, ao alojamento local e aos
estabelecimentos de restauração e bebidas), enquanto resíduo urbano cuja produção
diária não exceda os 1.100 litros, por produtor, deverá obter previamente uma
autorização do Município respetivo, ou da entidade à qual aquele tenha transferido a
responsabilidade pela gestão dos OAU;----------------------------------------------------------Considerando que esta obrigação advém da interpretação conjugada das
disposições do nº 2 do art. 5º do Regime Geral da Gestão de Resíduos (RGGR) com o
disposto nos artigos 4º e 2º do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, que
estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de
água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, onde é
referido que a prestação de serviços de gestão de resíduos urbanos (nomeadamente a
sua recolha) é efetuada em regime de exclusividade territorial;-------------------------------Considerando a entrada em vigor da Portaria n.º145/2017, de 26 de abril, que
define as regras aplicáveis ao transporte de resíduos em território nacional, as guias
de acompanhamento de resíduos (GAR), passam a ser emitidas apenas em formato
digital (e-GAR);-----------------------------------------------------------------------------------Considerando por outro lado, que a legislação específica dos Óleos Alimentares
Usados – OAU (Decreto-Lei n.º267/2009), refere que os produtores do setor podem
encaminhar os OAU para a rede municipal, mediante contacto prévio com o Município
respetivo, ou para um operador de gestão de resíduos licenciado para a sua gestão,
só agora com a portaria supra referida, que visou a desmaterialização das GAR Modelo
A, será necessário obter junto do Município declaração autorizando a recolha e gestão
dos referidos OAU;--------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda, a facilidade disponibilizada pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), que permite aos operadores de gestão de resíduos (OGR) licenciados
inscreverem no SILIAmb, os pequenos produtores HORECA (locais de recolha), foi
entendida a necessidade daqueles OGR, porquanto gerem um resíduo urbano cuja
responsabilidade de gestão recai exclusivamente do Município, ou na entidade à qual
aquele transferiu a sua responsabilidade de gestão, encontrarem-se legalmente
legitimados pelo Município, para procederem à recolha e gestão dos OAU;--------------
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------Neste âmbito, a Filtapor, Fabrióleo, Gomes & Severino (Ambióleo) e APPACDM
(entradas relacionadas) vêm solicitar a emissão de declaração ao Município de forma a
dar cumprimento a procedimento da APA, que tem solicitado aos operadores de
gestão de resíduos licenciados, “recolhedores de OAU” que evidenciem uma
declaração municipal, a autorizar a recolha dos OAU junto aos referidos produtores
(HORECA).-----------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, para os devidos efeitos, propõe-se a V. Exa. a aprovação do
referido anteriormente, sendo que para o efeito, em caso de aprovação junto se anexa
proposta de minuta de declaração a emitir às referidas empresas/entidades.----------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 28.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a informação
supra, nos seus termos.--------------------------------------------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

Capítulo Terceiro
Expediente
------PRIMEIRO: Da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Côja, com sede em Côja, a solicitar a atribuição de apoio financeiro, para fazer face
às despesas relacionadas com Serviços de Abastecimento de Água Diversos.----------------Presente a informação INF/DDES/88, datada de 15/03/2018, da técnica superior
Filipa Travassos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, e da
qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente:-----------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto supra mencionado e após análise da documentação
entregue, que se encontra anexa à presente informação, cumpre-me informar a V.
Exa. o seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------Verifica-se que a entidade Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de
Côja cumpre com os requisitos de acesso fixados no referido artigo 3.º do
Regulamento Municipal para a Concessão de Benefícios Públicos.-----------------------------Nestes termos e, considerando que o apoio a atribuir Câmara Municipal de
Arganil, por decisão superior, se fixa no valor por esta entidade apresentado, isto é,
6.710,00€ (seis mil, setecentos e dez euros) a presente informação será encaminhada
à subunidade financeira para cabimento e compromisso, que estará anexado aquando
da decisão.-----------------------------------------------------------------------------------------A competência para a tomada de decisão deste pedido é da Câmara Municipal,
uma vez que, nos termos do artigo 42.º daquele Regulamento, sob condição de
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eficácia, todos os apoios ficam condicionados ao expresso deferimento da Câmara
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 22.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que a proposta é de atribuição de 6.473,00€.---------O Senhor Vereador Fernando Vale referiu que “no ofício que vem anexo à
informação, os Bombeiros solicitam um apoio extraordinário de um montante não
inferior a 10 mil euros, destinado ao financiamento das despesas já efectivadas, assim
como a despesas futuras, com a continuação dos mesmos fornecimentos.”------------------O Senhor Presidente esclareceu que “aquilo de que estamos aqui a falar é de
uma prestação de serviços; as situações futuras serão objecto de pagamento, a
Câmara não tem que se colocar numa situação de prejudicar estas instituições e
naturalmente que qualquer abastecimento que entretanto ocorra, será objecto de
pagamento. Neste momento estamos a falar de um custo incorrido no valor de
6.473,00€ e é esse valor que lhe vamos atribuir.”----------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Côja, no valor de 6.473,00€
(seis mil quatrocentos e setenta e três euros), para fazer face às despesas
relacionadas com Serviços de Abastecimento de Água Diversos.------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------SEGUNDO: Da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Côja, com sede em Côja, a solicitar a atribuição de apoio financeiro, para fazer face
às despesas relacionadas com a aquisição de Espalhador de Sal – Despesas de
Investimento.--------------------------------------------------------------------------------------Presente a informação INF/DAGF/27, datada de 31/01/2018, da técnica superior
Teresa Pereira, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, e da
qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente:-----------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto supra mencionado em epígrafe, e após análise de
documentação entregue, cumpre informar V. Exa o seguinte:---------------------------------A entidade apresentou o pedido no documento relacionado à presente
informação E/13471/2017.-----------------------------------------------------------------------O pedido tem enquadramento mo artigo 5.º e seguintes do Regulamento de
Concessão de Benefícios Públicos que, dispõe sobre valores de subsídio ordinário.----Verificando – se que a entidade cumpre os requisitos de acesso fixados no artigo 3.º
do Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos conforme informação em
documentos relacionados com E/1960/2017 e E/1233/2017 (Ata da ultima tomada de
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posse comprovativa dos poderes de representação dos mesmos, declaração de não
alteração dos Estatutos.--------------------------------------------------------------------------A Certidão de inexistência de dívidas à Autoridade Tributária e de inexistência de
Dívidas à Segurança Social, anexa à presente informação.------------------------------------A apresentação de candidatura corresponde ao pedido de subsídio ordinário
previsto no Orçamento e Grandes opções do Plano para 2018, designadamente no
projeto Proteção Civil e Luta Contra os Incêndios-Apoio BV-Despesas de Investimento
com um valor total de 20.000 (vinte mil euros), a repartir pelas duas Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho de Arganil, encontrando o pedido
apresentado com uma estimativa orçamental Total de custos para despesa de
investimento – designadamente Espalhador de Sal no montante 6.445,00 (seis mil
quatrocentos e quarenta e cinco euros):--------------------------------------------------------Nestes termos, considerando que existe um pedido de apoio financeiro previsto
no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018 no Projeto Proteção Civil e Luta
Contra Incêndios, designadamente Apoio BV-Despesas de Investimento, proponho a
V.Ex.ª:---------------------------------------------------------------------------------------------O encaminhamento para definição dos valores atribuir e posteriormente ao
departamento financeiro para cabimento e compromisso, de modo a depois poder
submeter o presente pedido à próxima reunião de câmara para deliberação, uma vez
que, nos termos do artigo 42.º do Regulamento, sob condição e eficácia, todos os
apoios ficam condicionados ao expresso deferimento da Câmara Municipal.------------------Remeto em anexo a minha declaração de inexistência de interesses
relativamente a esta candidatura.----------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 15.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Côja, no valor de 6.445,00€
(seis mil quatrocentos e quarenta e cinco euros), para fazer face às despesas
relacionadas com a aquisição de Espalhador de Sal – Despesas de Investimento.------------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: Do Agrupamento de Escolas de Arganil, ofício a solicitar a
atribuição de subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização do VIII
Encontro de Cidadania e Responsabilidade Sócio - Ambiental.---------------------------------Presente a informação INF/DDES/91, datada de 19/03/2018, da técnica superior
Filipa Travassos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, e da
qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente:------------------------------------------------------------------
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------Relativamente ao assunto supra mencionado e após análise da documentação
entregue, que se encontra anexa e/ou relacionada à presente informação, cumpre-me
informar a V. Exa. o seguinte:-------------------------------------------------------------------Verifica-se que a entidade Agrupamento de Escolas de Arganil cumpre com os
requisitos de acesso fixados no referido artigo 3.º do Regulamento Municipal para a
Concessão de Benefícios Públicos.---------------------------------------------------------------Nestes termos e, considerando que o apoio a atribuir pela Câmara Municipal de
Arganil, por decisão superior, se fixa no valor solicitado de 850,00€ (oitocentos e
cinquenta euros), anexa-se igualmente, à presente informação, o devido cabimento e
compromisso.-------------------------------------------------------------------------------------A competência para a tomada de decisão deste pedido é da Câmara Municipal,
uma vez que, nos termos do artigo 42.º daquele Regulamento, sob condição de
eficácia, todos os apoios ficam condicionados ao expresso deferimento da Câmara
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------Remeto ainda, em anexo, a minha declaração de inexistência de interesses
relativamente a esta candidatura.---------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 21.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro ao
Agrupamento de Escolas de Arganil, no valor de 850,00€ (oitocentos e cinquenta
euros), para fazer face às despesas inerentes à realização do VIII Encontro de
Cidadania e Responsabilidade Sócio - Ambiental.-----------------------------------------------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: Da Associação Juvenil CUME, com sede na Casa das Colectividades
de Arganil, a solicitar a atribuição de apoio financeiro, para fazer face às despesas
relacionadas com a realização do evento Arganil Rock 2018.----------------------------------Presente a informação INF/DDES/92, datada de 20/03/2018, da técnica superior
Filipa Travassos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, e da
qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente:-----------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto supra mencionado, e após análise da documentação
entregue cumpre-me informar a V. Exa. o seguinte:-------------------------------------------Verifica-se que a entidade Associação Juvenil CUME, entidade responsável pela
organização contabilística da presente edição do evento supramencionado, cumpre
com os requisitos de acesso fixados no referido artigo 3.º do Regulamento Municipal
para a Concessão de Benefícios Públicos, conforme documentação em anexo.---------------Nestes termos, considerando que já se encontra superiormente definido que o
apoio que a Câmara Municipal atribuirá se fixa em 5.000€00 (cinco mil euros), ao qual
acresce o valor de aluguer de gerador, cujo orçamento é de 1.047,00€ (mil e
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quarenta e sete euros) já com valor do IVA incluído à taxa de 23% (em anexo) a
presente informação foi encaminhada à subunidade financeira para cabimento e
compromisso, documentos estes igualmente anexados.---------------------------------------A competência para a tomada de decisão deste pedido é da Câmara Municipal,
uma vez que, nos termos do artigo 42.º daquele Regulamento, sob condição de
eficácia, todos os apoios ficam condicionados ao expresso deferimento da Câmara
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------Em anexo, remeto a minha declaração de inexistência de interesses
relativamente a esta candidatura.---------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 28.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------Teve a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida dizendo que “esta 11ª edição
do Festival Arganil Rock, foi um sucesso, que importa aqui salientar. Queria dar nota
de que este é um evento em que as associações juvenis do concelho se unem, neste
caso 3 delas, a Associação Juvenil CUME que este ano tomou a liderança da
organização, em parceria com a Chama Viva e o Projecto Radical. É um projecto
interessante do ponto de vista associativo e juvenil, em que estas associações e estes
jovens se encontram anualmente, para organizar e promover um espectáculo desta
natureza. Queria aqui, enaltecer o seu trabalho e o seu espírito de colaboração que,
como a 11ª edição o diz, já ocorre há 11 anos.”------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à
Associação Juvenil CUME, no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) e aluguer de um
gerador que se fixou em 1.047,00€, com IVA incluído, para fazer face às despesas
relacionadas com a realização do evento Arganil Rock 2018.----------------------------------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: Da União e Progresso do Rochel – Colectividade Regionalista,
com sede no Rochel, a solicitar a atribuição de materiais de construção civil para
pavimentação do recinto da sede da colectividade.---------------------------------------------Presente a informação INF/DDES/99, datada de 26/03/2018, da técnica superior
Filipa Travassos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais, e da
qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------------Exmo. Sr. Presidente:-----------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto supra mencionado, e após análise da documentação
entregue e que segue em anexo, cumpre-me informar a V. Exa. o seguinte:----------------Verifica-se que a entidade União e Progresso do Rochel - Coletividade
Regionalista cumpre com os requisitos de acesso fixados no referido artigo 3.º do
Regulamento Municipal para a Concessão de Benefícios Públicos, conforme
documentação em anexo.------------------------------------------------------------------R e u n i ã o
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------Nestes termos, considerando que se encontram definidos e autorizados
superiormente os materiais cuja cedência foi solicitada (ver anexo) e que, estes
existem em armazém nesta autarquia (cujo valor corresponde a 627,90€), proponho
o encaminhamento deste pedido à próxima reunião de Câmara para deliberação, uma
vez que, nos termos do artigo 42.º do Regulamento, sob condição e eficácia, todos os
apoios ficam condicionados ao expresso deferimento da Câmara Municipal.------------------Remeto em anexo a minha declaração de inexistência de interesses
relativamente a esta candidatura.---------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 28.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à União e Progresso do
Rochel – Colectividade Regionalista materiais de construção diversos, existentes em
armazém, cujo custo totaliza 627,90€ (seiscentos e vinte e sete euros e noventa
cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

Capítulo Quarto
Requerimentos Diversos
------PRIMEIRO: De José Afonso Gomes e Outro, residente na Barrosa, Arganil, a
requerer a emissão de certidão de constituição em regime de propriedade horizontal,
de um edifício localizado em Barrosa, lugar e freguesia de Arganil. Compensação ao
Município relativamente às cedências a integrar no domínio público.--------------------------Presente o parecer datado de 15/03/2018, do técnico superior Pedro Simões,
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--------------------------

------O requerente, Sr. José Afonso Gomes e Outro, veio por requerimento com registo
de entrada no serviço do Balcão Único deste Município, com o nº85, datado de 2 de Março
de 2018, dar entrada de elementos relativos a pedido de licenciamento para legalização
de alteração e ampliação de moradia, em regime de propriedade horizontal, localizada na
Rua dos Pintassilgos, n.º581 – Barrosa, Vila de Arganil, Freguesia de Arganil.--------------------Antecedentes.
------O presente signatário procedeu a apreciação da presente pretensão, no dia 9 de
Janeiro, tendo concluído:
a) Na memória descritiva o requerente esclarece sobre as alterações e ampliações
realizadas por fração constituinte do prédio. No entanto a constituição da
propriedade horizontal deverá ser retificada, para tal esta deverá ser instruída de
acordo com o ponto ii) da alínea a) do art.78º do RUMA. Deverá ainda esclarecer
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relativamente à área descoberta do prédio em questão, dado que a mesma não
consta da composição de qualquer uma das frações;

O requerente entrega elementos solicitados.
b) Deverá esclarecer relativamente ao lugar de estacionamento da fração A, dado que
este é concretizado em zona descoberta, que dada a sua omissão na composição
das frações será considerada como área comum;

Corrige a implantação do referido lugar de estacionamento.
c) Considerando a aliena b), do n.º1 do art.4º do RUMA, a operação urbanística
pretendida possui impacto relevante – dispõe de duas ou mais frações ou unidades
independentes destinadas a habitação. Assim, esta operação deverá prever áreas
destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização coletiva,
infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva conforme art.39º do RUMA.
No caso de não haver lugar a cedências, total ou em parte, o proprietário
procederá à compensação do Município, conforme determinado pelo n.º2 do
art.103º do RUMA. Deve esclarecer sobre como pretende proceder;

O requerente refere que procederá à compensação do Município (fl.211).
-----Apreciação de projeto de acordo com o nº1 do art.20º do RJUE, na atual
redação:
------O edifício objeto da presente pretensão encontra-se inserido na classe de solo
urbano, na categoria funcional de espaço residencial. De acordo com o art.44º do PDMA,
não se vê inconveniente quanto ao uso proposto – habitação.
------Em termos de regime de edificabilidade, de acordo com o art.º45 do Regulamento
do PDM, deverá cumprir-se com o seguinte:
a) Altura máxima de fachada: a dominante, 3 pisos acima da cota de soleira ou
10metros;
b) Número máximo de pisos admitidos abaixo da cota de soleira é de 1 e,
excecionalmente e em função das características topográficas do local o número
de pisos abaixo da cota de soleira pode ser superior a 1.
c) Índice máximo de utilização do solo: 1,35.
-----Área do Prédio – 960,57 m2
-----Áreas Licenciadas:
------Área de implantação: 164,41m2;
------Área bruta de construção: Piso -1 + Piso 0 + Piso 1 = 146,70 + 164,41 + 144,96 =
456,07m2;
-----Áreas a Legalizar:
------Área bruta de construção: Edificação Principal + Anexos = 21,41 + (31,07 + 37,30
+ 24,50) = 114,28m2;
-----Áreas Propostas:
------Área de implantação: Edificação Principal + Anexos = 174,23 + 92,87 = 267,10 m2;
------Área bruta de construção: Edificação Principal (Piso -1 + Piso 0 + Piso 1) + Anexos
= (154,14 + 183,34 + 140,00) + 92,87 = 570,85m2;
------N.º de pisos – 2 + 1 abaixo da cota de soleira;
------Altura da fachada: 6,15m
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------Índice de ocupação do solo/implantação – 0,28;
------Índice de utilização do solo/construção – 0,60.
-----Área do Prédio (Fração A) – 640,60m2
-----Áreas Propostas:
------Área Bruta de construção: Edificação Principal (Piso -1 + Piso 0) + Anexos = (85,69
+ 153,15) + 92,87 = 331,71m2;
------N.º de pisos – 1 + 1 abaixo da cota de soleira;
------Índice de utilização do solo/construção – 0,52
-----Área do Prédio (Fração B) – 230,30m2
-----Áreas Propostas:
------Área Bruta de construção: Edificação Principal (Piso -1 + Piso 0 + Piso 1) = 68,55 +
12,25 + 140,00 = 220,82m2;
------N.º de pisos – 1 + 1 abaixo da cota de soleira;
------Índice de utilização do solo/construção – 0,96
------Após apreciação, verifica-se que a pretensão cumpre com o regime de
edificabilidade estabelecido pelo art.45º do PDMA.
------No que diz respeito ao cumprimento do art.82º do Regulamento do PDM, e dado
que a edificação encontra-se sujeita a regime de propriedade horizontal, considera-se que
o tipo de ocupação é de um edifício de habitação multifamiliar, pelo que o requerente
deverá assegurar 1 lugar/fogo (T3) no interior do prédio e acresce a estes 20% para
estacionamento público.
------Uma vez que propõe 2 T3, deverá assegurar 2 lugares de estacionamento e 1 lugar
para estacionamento público.
------O requerente menciona que irá proceder ao pagamento da compensação (fl.86).
------Assim, e em cumprimento do n.º 8 do art.82º do Regulamento do PDM, deverá a
Câmara Municipal deliberar a dispensa total do cumprimento da dotação de
estacionamento. De acordo com o art.105º do RUMA, deverá o requerente compensar o
Município no valor de 181,25€ = 1 x (2,5 X 5) X 14,50€/m.
------O requerente procedeu à entrega das especialidades antes da aprovação da
arquitetura,
conforme
previsto
pela
alínea
m)
do
n.º15 do item III do anexo I da portaria 113/2015 de 22.04.
------O requerente entrega termo de responsabilidade relativamente a projeto de
estabilidade de acordo com a alínea e) do n.º1 do art.48º do RUMA.
------Entrega termo de responsabilidade a solicitar a dispensa de apresentação dos
projetos das especialidades: arranjos exteriores, águas pluviais, rede de gás e segurança
contra incêndios, nos termos do n.º2 do art.48º do RUMA.
------Entrega termo de responsabilidade relativo ao projeto de abastecimento de águas e
drenagem de águas residuais, mencionando que as presentes especialidades foram
concretizadas nos termos da legislação aplicável.
------O técnico responsável pelas especialidades faz acompanhar os termos de
responsabilidade com a devida declaração de associação pública profissional e
comprovativo de seguro de responsabilidade civil do técnico.
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------Entrega relatório acústico de acordo com a alínea k) do n.º1 do art.48º RUMA, em
substituição do projeto acústico.
------Apresenta certificado energético, conforme previsto pela alínea j) do n.º1 do art.48
do RUMA.
------É entregue fatura de serviço de eletricidade e telecomunicações, conforme previsto
pela alínea f) e h) do n.º1 do art.º48 do RUMA.
-----Propriedade Horizontal
------De acordo com os elementos entregues, todas as frações irão ficar distintas,
autónomas e isoladas entre si, assim como com saída própria para uma parte comum do
prédio ou para a via pública, cumprindo assim todos os requisitos legais previstos para
constituição de edifício em regime de propriedade horizontal, conforme determinado pelo
art.1415º do Código Civil e art.66º do RJUE na sua atual redação.
------Verifica-se que a pretensão, constituição de propriedade horizontal, se encontra
instruída de acordo com o art.78º do RUMA.
------Considerando a aliena b), do n.º1 do art.4º do RUMA, a operação urbanística
pretendida possui impacto relevante – dispõe de duas ou mais frações ou unidades
independentes destinadas a habitação. Assim, esta operação deverá prever áreas
destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas e
equipamentos de utilização coletiva conforme n.º5 do art.44º do RJUE, complementado
pelo art.39º do RUMA. No caso de não haver lugar a cedências, total ou em parte, o
proprietário procederá à compensação do município, conforme determinado pelo n.º4 do
art.44 do RJUE, complementado pelo n.º2 do art.103º do RUMA.
------As cedências devem ainda cumprir com o disposto no art.81º do PDMA, em
particular com o n.º5 do referido artigo.
-----Cedências.
------De acordo com o n.º2 do art.81º do Regulamento do PDM, as áreas destinadas à
implantação de espaços verdes e equipamentos ambos de utilização coletiva devem
respeitar os seguintes valores mínimos:
- espaços verde de utilização coletiva – 28m2/120m2 a.b.c.;
- equipamentos de utilização coletiva – 35m2/120m2 a.b.c.;
------Do acima referido, apenas será considerada para efeitos de cálculo o agravamento
relacionado com a legalização. Logo terá que assegurar 26,67m2 para espaços verdes de
utilização coletiva e 33,33m2 de equipamentos de utilização coletiva.
------O requerente pretende compensar o Município (fl. 211).
------No caso de compensação, nos termos do art.104º do RUMA, o valor, em numerário,
da compensação a pagar ao município será determinado de acordo com a seguinte
fórmula:
------Q = K1 (Q1 + Q2) = 0,8 x (3.748,97 + 2.092,03) = 4.672,79€
------Q – valor em euros do montante total da compensação devida ao Município;
------K1 – coeficiente de localização mínimos e máximos a aplicar em cada Município,
conforme Portaria n.º420-A/2015 - 0,8;

R e u n i ã o

d e

C â m a r a

A
d e 000 333 ddd eee A
A bbb rrr iii lll

d e

2 0 1 8

36

MUNICÍPIO DE ARGANIL
CÂMARA MUNICIPAL
------Q1 – valor em euros que corresponde ao valor da compensação devida ao Município
pela não cedência, em todo ou em parte, das áreas destinadas a espaços verdes e
equipamentos de utilização coletiva;
------Q2 - Valor em euros correspondente ao valor da compensação devida ao Município
quando o prédio já se encontra servido pelas seguintes infraestruturas locais:
arruamentos viários e pedonais; redes de drenagem de águas residuais domésticas, de
abastecimento de águas, de águas pluviais, de eletricidade e telefónicas.
------Cálculo do valor de Q1 – resulta da aplicação da seguinte expressão:
------Q1 = 0,5 X Ab X C = 0,5 X (0,56 (26,67 + 33,33)) X (557,91 x 0,40) = 3.748,97€
------Em que:
------Ab (m2) = i Ac – área bruta de construção passível de edificação na área destinada
a equipamento público, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva, sendo:
------i – índice médio de construção previsto na operação – 0,56;
------Ac – área, em m2, de terreno objeto de compensação que deveria ser cedida ao
Município para espaços verde de utilização coletiva bem como para a instalação de
equipamentos públicos, sendo a área total a ceder calculada de acordo com os
parâmetros definidos em PDM – 26,67m2 + 33,33m2
------C – valor correspondente a 40% do custo do metro quadrado de construção a que
se refere o n.º1 do art.º7 do D.L. n.º13/86, de 23 de janeiro, decorrente do preço da
construção fixado na portaria anualmente publicada para o efeito para as diversas zonas
do país – 557,91 (zona 3, Portaria 156/2014, de 12 de agosto) X 0,40
------Cálculo do valor de Q2 – resulta da aplicação da seguinte expressão:
------Q2 = K2 + K3 = 2.092,03€
------Em que:
------K2 – valor correspondente a metade do custo das redes existentes de drenagem de
águas residuais domésticas, de abastecimento de água e de águas pluviais nos
arruamentos confrontantes com o prédio em causa. Calculado pelo produto do
comprimento da confrontação do prédio com o arruamento onde existe essas
infraestruturas pelo custo por m dessas redes, constante do art.º105
------Abastecimento de água:
(20,50m x 47,75€/m)/2 = 489,44€
------Drenagem de águas residuais domésticas:
(20,50m x 69,35€/m)/2 = 710,84€
------Rede de águas pluviais:
------No local não existe rede drenagem de águas pluviais.
------K3 – valor correspondente a metade do custo dos arruamentos já existentes,
incluindo passeio e estacionamento, calculado pelo produto da área desse arruamento na
extensão da confrontação com o prédio pelos valores unitários de tipos de pavimentação
indicados no art.44º.
------Arruamento/Pavimentação:
(20,50 x 6,0m x 14,50€/m)/2 = 891,75€
------Passeio e estacionamento:
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------Em virtude de não existir passeio e estacionamento, o valor correspondente a estas
infraestruturas não será cobrado.
-----O valor total da compensação é de 4.672,79€.
-----CÁLCULO DE TAXA.
------Taxa para realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas,
conforme estipulado no art.º110 do RUMA:
------TMI = (VI X 0,04 X C X S) / 100 = (11,80 X 0,04 X 557,91 X 67,85) / 100 = 178,67€
------VI – Coeficiente que traduz a influência da tipologia, do uso e localização com os
valores constantes do quadro. Neste caso é de 11,80.
------C – valor em Euros para efeitos de cálculo correspondente ao custo do metro
quadrado de construção na área do município, decorrente do preço da construção fixado
na portaria anualmente publicada para habitação a custos controlados, para as diversas
zonas do país. 557, 91€ (zona 3, Portaria 156/2014, de 12 de agosto)
------S – É a superfície total de pavimentos de construção destinados ou não a habitação
(incluindo a área de cave, anexos e sótão que quando destinadas exclusivamente a
estacionamentos, garagens e arrumos, será apenas contabilizada em 50%) – Edificação
Principal + Anexos + Garagem = (21,41) + 92,87/2 = 67,85m2
------O valor total da Taxa de Manutenção de infraestruturas (TMI) é de 178,67€.
-----Conclusão.
------Face ao exposto, propõe-se a Vossa Ex.ª, proceder de acordo com o n.º 3 do art.20º
do RJUE, e alínea c) do nº1 do art.23º do RJUE na sua atual redação, aprovação do
projeto de arquitetura e do projeto de especialidades.
------Propõe-se ainda a Vossa Ex.ª, o encaminhamento para deliberação em Reunião de
Câmara, do seguinte:
 Deferimento da alteração da constituição da presente propriedade horizontal,
conforme disposto no art.66º do RJUE, atual redação;
 Deferimento das compensações em numerário de 4.854,04€, conforme art.104º do
RUMA, relativamente às cedências a integrar no domínio público para espaços
verdes, espaços para equipamentos de utilização coletiva, infraestruturas e
estacionamento público, relativo à presente alteração da propriedade horizontal.
------Despacho da Senhora Vereadora Érica Castanheira, datado de
27.03.2018: “Aprovo o proposto”.-----------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir a respectiva certidão de
constituição em regime de propriedade horizontal e definir a compensação de
4.854,04€, relativamente às cedências a integrar no domínio público. À DGU para
operacionalização.---------------------------------------------------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------SEGUNDO: De Irene Fontinha da Silva e Outra, a solicitar a emissão de
Certidão de Atravessamento de Prédio por caminho público, dividindo-o em duas
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parcelas, localizado em Candosa de Cima, Vinhó, União das Freguesias de Vila Cova
de Alva e Anseriz, com o artigo matricial nº 3459.----------------------------------------------Presente a informação INF/DGU/184, datada de 26/03/2018, do assistente
técnico Carlos Mateus, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais,
e da qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------Solicita a requerente certidão comprovativa de que o seu prédio inscrito na
matriz predial rústica da União das freguesias de Vila Cova do Alva e Anseriz,
encontra-se atravessado do por caminho público, resultando daí, a constituição de 2
parcelas de terreno distintas a confrontar com a via pública.----------------------------------O processo encontra-se instruído com levantamento topográfico e certidão do
Registo predial, planta de localização e requerimento.-----------------------------------------Da visita ao local, constata-se, de acordo com o levantamento topográfico e
plantas apresentadas, a existência do caminho representado, o qual divide o terreno
em 2 parcelas.------------------------------------------------------------------------------------Desta forma, a pretensão encontra-se em condições de ser deferida e emitida a
Certidão solicitada, mencionando na mesma, a área cedida para arruamento.---------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho da Senhora Vereadora Érica Castanheira, datado de
27.03.2018: “Concordo com o proposto”.--------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o prédio acima
mencionado foi atravessado por um caminho público, dividindo-o em duas parcelas
independentes com a seguinte composição:-----------------------------------------------------Parcela (A) – Área de 76.370,00 m², com as seguintes confrontações:-------------------------------Sul: Caminho;-------------------------------------------------------------------------------Norte: Albano Gonçalves e Augusto Luis;--------------------------------------------------Nascente: Augusto dos Santos Borges e Outros;-----------------------------------------Poente: Francisco Marques.------------------------------------------------Parcela (B) – Área de 34.602,00 m², com as seguintes confrontações:-------------------------------Sul: Ribeira;---------------------------------------------------------------------------------Norte: Caminho;----------------------------------------------------------------------------Nascente: Augusto dos Santos Borges e Outros;-----------------------------------------Poente: Barroco.------------------------------------------------------------Área cedida: 1.216,00m².-----------------------------------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

Capítulo Quinto
Empreitadas
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------PRIMEIRO: “Zona Industrial da Relvinha Oeste” – Apreciação e votação da
3ª Alteração ao Loteamento. Envio para discussão pública. Isenção de Avaliação de
Impacte Ambiental.--------------------------------------------------------------------------------Presente a informação INF/DGU/190, datada de 27/03/2018, do técnico superior
António Pedro Simões, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais,
e da qual se anexa cópia à acta:-----------------------------------------------------------------Sobre o assunto supramencionado, informa-se Vossa Ex.ª, do seguinte:---------------Considerando a intenção do Município de proceder à ampliação da Zona
Industrial da Relvinha Oeste, permitindo a criação de um novo lote, com o propósito
de dinamizar e proporcionar condições que o incremento da atividade económica,
procurando assim cativar a instalação de novas empresas ou criando os necessários
requisitos para o aumento produtivo de atividades já instaladas.-----------------------------Com a presente medida, o Município pretende ter uma participação pró-ativa na
recuperação do tecido socioeconómico, muito afetado pelos incêndios ocorrido a
15/16 de Outubro, visando a criação de emprego e a fixação da população ativa no
concelho.------------------------------------------------------------------------------------------Assim, tendo por consideração a mencionada intenção, estes serviços
procederam a alteração do loteamento, concretizando a ampliação da área afeta ao
referido loteamento, promovendo a criação de um novo lote (lote n.º3). Atualizando
ainda os índices de utilização e ocupação máxima do lote, em respeito aos limites de
afastamento às extremas, lugares de estacionamento e de circulação obrigatórios.---------A presente alteração cumpre com os parâmetros determinados pela Portaria
n.º216-B/08 de 3 de Março e com o os art.º81 e 82 do Regulamento do PDM de
Arganil.--------------------------------------------------------------------------------------------Verifica-se que o prédio objeto da presente pretensão encontra-se inserido na
classe de solo urbano, na categoria operativa de solo urbanizável e na categoria
funcional de espaço de atividade económica.---------------------------------------------------Verifica-se ainda que a pretensão se desenvolve na Unidade Operativa de
Planeamento n.º4 (UOPG 4) – Expansão do Espaço de Atividade Económica da
Relvinha.-------------------------------------------------------------------------------------------Apesar de se tratar de uma UOPG, a presente proposta é dispensável de “plano
de urbanização, plano de pormenor ou unidade de execução”, dado o seu
enquadramento com o n.º 1 do art.86º do Regulamento do PDM, “Excecionalmente, a
execução e urbanização destes espaços podem dispensar a elaboração de planos de
pormenor e/ou da unidade de execução sempre que as soluções propostas assegurem
uma correta articulação formal e funcional com a zona urbanizada, não prejudiquem o
ordenamento urbanístico da área envolvente e que os prédios a ser abrangidos pela
operação urbanística estejam situados em contiguidade com a zona urbanizada e não
sejam postos em causa os princípios programáticos nem as orientações para a
execução de UOPG, sendo caso”.----------------------------------------------------------------Em conjugação com o disposto no n.º1 do art.86º do PDM, verifica-se ainda o
redigido no n.º6 do art.88º do descrito regulamento, no qual “o Município pode
autorizar, em área abrangida por Unidade Operativa de Planeamento e Gestão,
operações urbanísticas isoladas, quando digam respeito a parcelas situadas em
contiguidade com a zona urbanizada e desde que o município considere que as
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soluções propostas asseguram uma correta articulação formal e funcional com a zona
urbanizada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente e não
sejam postos em causa os princípios programáticos nem as orientações para a
execução da respetiva UOPG”.-------------------------------------------------------------------Dado que a presente alteração implica o aumento do pólo industrial e tendo em
considerando o disposto no n.º2 do art.º22 do RJUE, na sua atual redação, esta
alteração pelo facto de possuir mais de 4ha, encontra-se sujeita a discussão pública.
------De acordo com o n.º10 do anexo II, este não se encontra abrangido pela alínea
b) do n.º3 do art.º1 do DL 151-B/2013 de 31 de Outubro, uma vez que a alteração
em causa incide sobre área inferior a 20ha, pelo que não encontra a sujeito a
Avaliação de Impacte Ambiental.----------------------------------------------------------------Face ao exposto propõe-se a Vossa Ex.ª, o encaminhamento da presente
informação e do projeto de alteração ao referido loteamento a Reunião de Câmara
para que seja deliberado:------------------------------------------------------------------● Autorização para a presente alteração nos termos previsto pelo n.º6 do art.88º do
regulamento PDM;--------------------------------------------------------------------------● Abertura de um período de 15 dias úteis para a Discussão Pública, devendo ser
publicado em Diário da República. Sendo que o período de discussão pública iniciarse-á oito dias após a data de publicação do referido Diário, devendo a mesma ser
divulgada na comunicação social, através de um jornal local e na página de internet
do Município;--------------------------------------------------------------------------------● Isentar a presente alteração de Avaliação de Impacte Ambiental, com base no acima
exposto.-------------------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 28.03.2018: “À Reunião de Câmara”.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e nos termos da informação
supra, o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------Aprovar a terceira alteração ao Loteamento da Zona Industrial da Relvinha
Oeste;----------------------------------------------------------------------------------------------Abrir um periodo de 15 dias úteis para a Discussão Pública, devendo ser
publicado em Diário da República;---------------------------------------------------------------Isentar a presente alteração ao loteamento de Avaliação de Impacto Ambiental.------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

Capítulo Sexto
Comunicações da Presidência
------O Senhor Presidente deu conhecimento do seguinte:-------------------------------------1 – Alteração nº 6 ao Orçamento de 2018 e Alteração nº 6 às GOP de 2018.-----R e u n i ã o
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------2 – Inauguração da Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância do Sarzedo, no
próximo sábado, dia 7 de Abril, pelas 17.00 horas e da Escola Básica do 1º Ciclo e
Jardim de Infância de Pomares, no dia 15 de Abril.----------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------

ENCERRAMENTO

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

____________________________________

___________________________________________
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