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MUNICÍPIO DE ARGANIL
CÂMARA MUNICIPAL
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM
20 DE NOVEMBRO DE 2018

ACTA Nº 27

------Aos vinte dias do mês de Novembro 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 da Senhora Vice-Presidente, Paula Inês Moreira
Dinis, e 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.-

PERIODO ANTES DA
ORDEM DO DIA

------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva para “questionar o Senhor
Presidente sobre a modificação do Orçamento que nos é apresentada hoje; há um
aspecto que merece ser esclarecido, e que está relacionado com a diminuição na
dotação para a Associação dos Municípios, em cerca de 41 mil euros; o que é que terá
acontecido no Plano que não tenha sido cumprido ou que instituições poderão ter sido
atingidas para que se possa, neste momento, retirar 41 mil euros a esta rubrica
orçamental? Que instituições foram afectadas por esta diminuição?--------------------------Quero também recuperar 3 assuntos do passado recente; um deles tem a ver
com a discutida licença, pedida para colocação de um outdoor na Fonte de Amandos,
onde todos nós manifestámos entendimentos diferentes; eu próprio fui muito crítico
contra a sua colocação, a sua localização, e o Senhor Presidente, na altura, referiu
que sugeria que se fizesse o teste durante 3 meses, isto foi na reunião de 15 de Maio
de 2018, e depois falaríamos novamente sobre o assunto e se chegássemos à
conclusão que era muito negativo, tomávamos outra opção. O Senhor Presidente
pensa retomar este assunto à discussão aqui neste órgão ou não?----------------------------Um segundo aspecto tem a ver com a sinalização e demarcação horizontal,
assunto que foi aqui tratado na reunião de 5 de Junho, onde questionei sobre as
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condições de segurança relacionados com a sinalização horizontal que estava bastante
degradada, o que pode incorrer em problemas de trânsito não só para peões como
para os próprios automobilistas, tendo em atenção que estamos a caminhar para um
periodo de Inverno, onde os nevoeiros certamente vão imperar, para o que as
pinturas nos pavimentos são um auxiliar precioso para circular nas nossas estradas.
Coloco esta questão porque o Senhor Presidente na altura disse que já estava a
decorrer um concurso público e que, certamente, iria ser consignada a obra em
Setembro e que durante o mês de Setembro ainda teríamos resultados práticos dessa
empreitada. Gostava de saber se a empreitada ainda está de pé, se ela pura e
simplesmente foi alterada, foi adiada, de que forma é que as coisas estão?------------------Um último aspecto, também abordado na reunião de 2 de Maio, sobre a
prorrogação da suspensão dos trabalhos de requalificação do espaço urbano. Pelo que
me parece, o empreiteiro ainda mantém a sua condição de empreiteiro da obra; de
que forma é que a empresa está a encarar esta dilação de tempo e se a empresa já
pediu alguma indemnização à Câmara porque nunca mais esta matéria voltou à
reunião, nem voltou aqui à reunião de Câmara nenhum documento que cancele
aquela empreitada.”------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale para colocar algumas
questões; “uma delas é relacionada com uma consequência dos incêndios, que é uma
proliferação preocupante de ratos, em algumas freguesias do concelho de Arganil;
naturalmente que os incêndios provocaram uma escassez de alimento, uma
diminuição também dos predadores destes roedores, e as populações estão um pouco
alarmadas com esta proliferação anormal da população de ratos e com todas as
consequências a nível sanitário que são conhecidas, doenças como leptospirose,
salmoneloses, etc, que podem daí advir. Para além disso, tem uma outra
consequência a nível da cadeia trófica, porque as populações, ao adquirirem venenos
para controlarem a população dos ratos, tem o efeito negativo que é os predadores
domésticos dos ratos, que são os gatos, ao ingerirem os ratos envenenados, também
morrem e já há casos de gatos mortos, por esse motivo, nestas povoações. Além
disso, todos os outros predadores, como aves de rapina que possam caçar estes ratos
também podem ser afectados. Gostaríamos de saber quais são as diligências que o
município de Arganil está a efectuar para o controlo efectivo e eficiente desta
população de roedores.---------------------------------------------------------------------------Relativamente a uma outra questão que é a entrega de chaves de habitações
reconstruídas, constatámos no boletim municipal, na comunicação social, e no sítio
electrónico da Câmara Municipal de Arganil, que tinham sido entregues 10 chaves de
habitações que já estariam reconstruídas; sucede que temos conhecimento que, pelo
menos 3 habitações, não estão concluídas, pelo menos há bem pouco tempo ainda
não estavam concluídas, isto passou-se no dia 17 de Outubro, pelo menos 3
habitações não estavam concluídas, não têm luz, não têm água, não têm esgotos, e
uma dessas famílias até aparece em grande destaque no boletim municipal. Segundo
o conhecimento que tenho, esta família ainda não habita na sua casa; como tal,
parece-nos que este fogo-de-vista, para inglês ver, não é um momento muito
correcto porque estar a fazer parangonas com famílias que sofreram muito e depois
constata-se que essas famílias, na altura em que as chaves foram entregues, não
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podem ir para as suas habitações, não nos parece muito correcto. Como tal,
gostaríamos que estas chaves tivessem sido todas entregues no momento em que
efectivamente as obras estivessem concluídas.-------------------------------------------------Uma outra questão que gostaria de colocar ao senhor Presidente tem a ver com
a rua em Côja Dr. Alfredo Santos Júnior; gostaríamos de saber qual o ponto de
situação relativamente a esta rua, se a Câmara Municipal já tomou as devidas
diligências para que, de acordo com a deliberação da Assembleia de Freguesia de
Côja, a toponímia dessa rua fosse modificada.”-------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente explicando que “relativamente à questão
concreta da alteração ao Orçamento, a questão das modificações orçamentais
acontecem com alguma regularidade e com alguma normalidade dentro daquilo que é
o processo dinâmico de execução do próprio Orçamento e das GOP; aliás, esta
modificação ao Orçamento, como podem constatar, é já a vigésima, portanto é algo
que nas instituições públicas, particularmente nas autarquias, acontece com esta
regularidade e com esta normalidade; o Estado Central também o faz, embora
utilizando outros instrumentos também bastante conhecidos.---------------------------------No caso em concreto que o Senhor Vereador Rui Silva coloca, das Associações
de Municípios, não lhe conseguindo precisar com total rigor, parece-me, cruzando
este documento de alteração ao Orçamento, com o das GOP, que isto estará
relacionado com a Adenda, nomeadamente com a noção daquilo que é a necessidade
de dotação de meios financeiros para esta Associação de desenvolvimento. Esta é
uma realidade dinâmica, por isso pode acontecer que haja um acerto num mês e que
seja alterado no mês seguinte; à partida, por aquilo que é a actividade da ADESA
para com o município e aquilo que é o formalismo de articulação estabelecido, pareceme que esta modificação no final do ano será real, haverá aqui uma redução, porque
não há a necessidade de acautelar um valor de transferência tão elevado, quanto
aquele que estava no final do ano passado, preconizado.--------------------------------------Em relação à colocação do outdoor na Fonte de Amandos, este assunto pode ser
retomado em qualquer momento, por qualquer dos senhores vereadores ou por mim
próprio, como fez há pouco; é um assunto que pode aqui ser discutido abertamente;
certamente cada um de nós terá a sua opinião; sem quaisquer reservas, cada um tem
aqui o espaço próprio para emitir o seu entendimento. Pessoalmente, considero que o
resultado é positivo, mas estou aqui na posição humilde de ouvir todos os contributos
e todas as opiniões que entenderem manifestar relativamente a esta temática.-------------Relativamente à sinalização horizontal, a execução desta empreitada já teve
início, a parte da execução que já aconteceu tem a ver com a marcação da estrada
entre Arganil e Pombeiro da Beira, que não está ainda concluída, mas teve já início,
mas entretanto começou a chover e são trabalhos incompatíveis com a chuva; o
calendário que tínhamos previsto e que na altura transmiti, sem grandes oscilações,
materializou-se; trata-se de uma empreitada de execução em contínuo, que pode ser
executada num horizonte temporal de 2 anos, considera um número significativo de
quilómetros, 200, e é um trabalho que é para ser executado à medida que for
necessário.----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao tema sobre a requalificação do espaço público, trata-se de
matéria que muito em breve teremos oportunidade de aqui apreciar, está neste
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momento informação jurídica a ser concluída pelos nossos juristas; por aquilo que me
dizem os nossos consultores jurídicos, antes do assunto ser aqui apreciado, em
termos de decisão pela Câmara, haverá necessidade de fazer audiência prévia ao
empreiteiro, mas é assunto que pretendemos voltar a apreciar muito em breve.------------Em relação à intervenção do Senhor Vereador Fernando Vale, e naquilo que tem
a ver com a proliferação de ratos, é um problema que nos tem sido transmitido
particularmente pela União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz, que foi
onde nos foi transmitida a primeira nota de preocupação, e na sequência desta
primeira nota de preocupação, articulámos com a Autoridade de Saúde, com o
veterinário municipal e tanto quanto a informação mais recente, há uma ação que
está já contratualizada, no sentido de fazer controlo desta praga no espaço público,
com uma entidade externa, pois não temos técnicos habilitados para fazer este tipo
de ação. Mais recentemente também na União das Freguesias de Cerdeira e Moura da
Serra, foi-nos dado nota do mesmo tipo de problema. É um problema que
percebemos que está tendente aqui na região, também já tive indicação que no
concelho de Oliveira do Hospital está a acontecer o mesmo tipo de fenómeno; embora
não seja técnico nesta matéria, dizem que se trata da população de ratos do campo,
diferente da outra espécie que será, à partida, mais perigosa; ainda assim,
naturalmente é um problema que estamos a acompanhar e que está nas nossas
preocupações.-------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao Programa de Habitação de Reconstruções Permanentes, vale a pena
recordar que em tempos aprovámos aqui um Protocolo que foi celebrado entre o
Município de Arganil e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro, relacionado com esta matéria; protocolo esse que estabeleceu mecanismos de
articulação entre os organismos da administração descentralizada do Estado, na tutela
do Governo, e os organismos municipais. No âmbito desse Protocolo, aquilo que ficou
estabelecido, para além da colaboração técnica por parte dos municípios, naquilo que
tem a ver com uma apreciação prévia das candidaturas, naquilo que tem a ver com
uma validação também prévia dos pedidos de pagamento, naquilo que tem a ver com
as questões formais, do ponto de vista prático, ficou estabelecido que as intervenções
até 25 mil euros seriam executadas pelos proprietários, até aos cinco mil, com um
orçamento, entre os 5 e os 25 mil euros com a apresentação de, pelo menos, 3
orçamentos, intervenções estas, volto a dizer, executadas pelos proprietários.
Relativamente às intervenções superiores a 25 mil euros, aquilo que ficou
estabelecido é que, por regra, e registo apenas duas excepções, estas empreitadas
seriam assumidas pela CCDRC, que, de facto, nestas intervenções, assumiu o papel
de dono de obra. Foi a CCDRC que tratou do procedimento de contratação, das
empreitadas, que contratou o empreiteiro, que contratou a fiscalização; neste
processo a autarquia é um parceiro activo mas um parceiro de colaboração com a
CCDRC. As duas excepções de que falei há pouco são situações concretas, uma na
Cerdeira e outra na Esculca, em que os proprietários manifestaram a intenção de
serem eles próprios a assumirem o lugar de dono da obra. Naquilo que tem a ver com
a conclusão destas intervenções, da nossa parte, prestámos toda a colaboração, aliás,
dentro daquilo que é o panorama geral, estamos de consciência muito tranquila, e
basta ver os números daquilo que é a percentagem de concretização deste programa
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na região, mas é um trabalho de parceria, mas não ignorando e sublinhando que se
trata de matéria que está na alçada da CCDRC.------------------------------------------------Em relação à Rua Dr. Alfredo Santos Júnior, e em relação ao ponto de situação,
de facto há esse compromisso que confesso que ainda não cumpri, de aferir a
informação que aquela que me transmitiu não é convergente com a percepção que eu
tinha; a percepção que ainda tenho é que a deliberação de alteração não terá sido ao
nível da Assembleia de Freguesia, mas terá sido por parte da Junta de Freguesia. Para
que não se registe a mesma falha novamente, peço ao Dr. Ricardo que recupere essa
informação; terá vindo informação da União das Freguesias de Côja e Barril de Alva
ainda no anterior mandato, relacionada com a alteração desta toponímia, aquilo que
solicito é que seja recuperada a informação, nomeadamente perceber se a deliberação
de proposta de alteração surge da Junta ou da Assembleia de Freguesia, para
trazermos essa informação à próxima reunião de Câmara.”-----------------------------------Pediu novamente a palavra o Senhor Vereador Rui Silva para referir que
“quando coloquei a pergunta ao Senhor Presidente sobre aquela modificação do
Orçamento, quero aqui referir que não contesto as modificações do Orçamento, são
procedimentos normais; o que me levantou interrogar foi o valor de 41 mil euros,
numa rubrica tão específica quanto é a da Associação de Municípios, isto revela que
houve um clamoroso erro entre o Plano e a execução.-----------------------------------------Uma segunda nota sobre o outdoor, acho que irei desenvolver esta situação
numa próxima reunião, tenho que me documentar com algumas informações de que
preciso.--------------------------------------------------------------------------------------------Ainda relativamente à sinalização, fico preocupado, pois o Senhor Presidente
referiu que a execução desta sinalização horizontal vai ser feita à medida do
necessário e falou em mais de um ano, para esta empreitada, e os problemas de
segurança colocam-se no dia de hoje. Já agora, queria saber se já está calendarizada
a ação de recuperação de toda a sinalização horizontal, por exemplo nas entradas e
nas ruas de Arganil; as passadeiras não estão pintadas, especialmente na entrada de
Arganil onde o trânsito é intenso e com uso de velocidades acima do que é normal,
constitui um perigo, e o Senhor Presidente passa por ela e apercebe-se disso; para
quando as ruas de Arganil estão calendarizadas neste programa de intervenção?”----------Teve a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale dizendo que “relativamente
ao Programa de Apoio à Recuperação das Habitações Permanentes, o Senhor
Presidente chuta para a CCDRC, mas no Boletim Municipal a CCDRC e o Município de
Arganil entregam chaves; o Senhor associa-se a esta entrega de chaves. Compreendo
que se queira marcar um ano após a ocorrência desta catástrofe, a evidência de que
algo está a ser feito em prol das populações, isso é de louvar, a celeridade nas obras,
quanto mais céleres forem melhor, mas o Partido Socialista considera que este tipo de
efemérides devem ser feitas ou entregando as chaves das habitações que,
efectivamente, estão prontas a habitar, ou então atrasar um pouco estas cerimónias e
entregar então, nessa ocasião, as chaves de todas habitações que estejam prontas a
habitar.--------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Rua Dr. Alfredo Santos Júnior, lamento que tenha que trazer
este assunto reunião após reunião e que nada aconteça; aquilo que solicito ao Senhor
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Presidente é que seja célere no desfecho de alteração da toponímia que todos nós
pretendemos.--------------------------------------------------------------------------------------Pretendo abordar mais uma questão, relativamente ao Relatório Anual dos
Serviços de Águas e Resíduos em Portugal, publicado pela ERSAR, e relativamente à
qualidade da água no ano de 2017; foi com grande preocupação que nós analisámos
este documento, uma vez que constatamos que o concelho de Arganil é o terceiro pior
concelho a nível nacional, na evolução da percentagem da água segura. De facto,
analisando a evolução da percentagem de água segura por concelho, e devo dizer que
não tinha consciência deste problema, que nos deve afligir a todos, e é um problema
que não é novo, é um problema que vem, pelo menos, desde 2013, e, por certo, vem
de periodos anteriores, constatamos que a variação de 2016 para 2017 é negativa, a
qualidade da água baixa quase 2% e relativamente a 2013, em vez de se registar
uma evolução, regista-se uma involução; tínhamos uma melhor qualidade da água em
2013, do que temos em 2017, isto é preocupante. O Município de Arganil,
provavelmente, não estará a fazer os investimentos devidos relativamente à garantia
de qualidade da água no concelho. Relativamente às captações de água, constatamos
que há 22 captações que cumprem todos os requisitos das 67 captações de água em
baixa que o concelho de Arganil gere; 23 estão consideradas como qualidade da água
mediana e 22 com uma percentagem de água segura inferior a 95%. Nós
consideramos que isto é preocupante, é certo que a população atingida por uma
percentagem de água segura inferior a 95% é de 673 pessoas, mas o município de
Arganil consideramos que deve ter uma atenção muito particular sobre estas
situações, que são deveras preocupantes. Há aqui inclusive, captações que têm uma
percentagem de água segura inferior a 80% como é o caso de Água d’Alte, Fórnea e
Porto Castanheiro; este último caso tem uma percentagem de água segura na
torneira de 72,22% e a Fórnea uma percentagem de 72,97% e Água d’Alte de
78,38%. São aglomerados populacionais com pouca população, é certo, mas que
acerca dos quais tem que se ter uma actuação muito precisa para que a qualidade da
água possa aumentar nesses aglomerados populacionais. Depois temos aqui um mapa
da distribuição geográfica da percentagem de água segura por concelho em função da
meta de 99%, que é a ambição nacional, e vemos que há pouquíssimos concelhos
com uma percentagem de água segura entre 95% e 99% e, infelizmente, Arganil
encontra-se entre estes municípios; Arganil até devia estar considerada como uma
percentagem de água segura inferior a 95% porque de facto, em 2017 teve uma
percentagem de água segura inferior a 95%, está muito próxima, mas é inferior a
95%. Gostaríamos de perguntar ao Senhor Presidente se há casos no concelho de
Arganil de doenças de notificação obrigatória de possível origem hídrica; gostaríamos
de saber se se regista alguma situação destas no concelho de Arganil.”----------------------Teve a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida para “fazer dois apontamentos;
em primeiro lugar sobre todo o processo de reconstrução de habitações permanentes,
naquilo que tem sido um trabalho no qual me revejo e do qual me orgulho, porque
tem sido feito de forma séria, de forma comprometida, e com total empenho, quer da
parte do executivo, mas também dos vários funcionários da autarquia envolvidos,
sempre em articulação com a CCDRC; embora não estranhe, não posso deixar de
lamentar insinuações sobre estarem a ser feitas parangonas com famílias que
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sofreram muito, referindo-se a uma iniciativa recente e conjunta com a CCDR-C, que
é o dono de obra dessas habitações e que procurou mostrar o resultado do que tem
vindo a ser feito um ano após a tragédia; todos nós sabemos, basta refletir, que se
pensarmos em fazer uma casa, entre o tempo do projecto, licenciamento, adjudicação
da obra e tempo de construção, ninguém consegue construir uma habitação em
menos de ano e meio, dois anos; dizer que ao longo de todo este processo, cujo
empenho colocado não só pelo município de Arganil, mas também pela CCDRC e mais
entidades envolvidas, constitui-se como um esforço demasiado sério e considerável
para, de forma leviana, ser aqui colocado em causa da forma como acabámos de
ouvir; ouvi-lo numa reunião de Câmara, é quase como ver certas reportagens
televisivas que sabemos serem feitas com base em fake news, apenas porque é isso
que vende e é isso que lhes dá audiência; acho que é uma situação que não
corresponde e não vai em linha com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Por
outro lado, relativamente à intervenção sobre o relatório de percentagem de água
segura, para mim, trata-se de uma intervenção previsível e da qual já estava à
espera; sempre que algo negativo é apontado sobre o concelho de Arganil, eis que o
Partido Socialista coloca grande foco nessa situação. Convém salientar que, são muito
poucos os concelhos como Arganil com cerca de 60 sistemas autónomos; esta é uma
situação que nos preocupa, que já vem de trás; naturalmente se os indicadores
pioraram em 2017, não podemos esquecer ou ignorar o que aconteceu no último
trimestre, que, naturalmente, também influencia esses mesmos indicadores; ainda
assim, é preciso, diria eu, andar muito distraído ou demasiado ausente de uma boa
parte do território do concelho, para não se ter a percepção que estão a ser investidos
cerca de dez milhões de euros para ir ao encontro da solução capaz de mitigar alguns
indicadores que visam esse mesmo relatório sobre a qualidade da água,
investimentos esses que, ao que tudo indica são os investimentos certos, os tais
investimentos devidos, para permitir corrigir esses mesmos indicadores. Esses
investimentos estão em curso, naquilo que muitas vezes é apelidado de uma
revolução plena no abastecimento de água no concelho e que estamos convictos de
que darão frutos a curto/médio prazo.”---------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que “relativamente à sinalização
horizontal, provavelmente não terei sido bem claro e tentarei fazê-lo agora; o que
está preconizado nesta empreitada é não estarmos à espera de perceber que há uma
estrada que está a necessitar de ser marcada para tratar do procedimento e marcar
depois a contratação pública; neste caso, por mais rápidas que sejam as questões
burocráticas tratadas, nunca se consegue resolver em menos de 4, 5 meses; aquilo
que se preconizou, com este tipo de procedimento, foi podermos ir atacando os
problemas à medida que eles vão acontecendo. Isso, para nós, do ponto de vista
prático e até para prevenir situações como aquelas que apontou, é o caminho que
entendemos como o mais adequado, desde logo para evitar situações como aquela
que sinaliza e bem, das passadeiras, inclusivamente aqui na Avenida, que não está
perceptível e que, com este tipo de procedimento, conseguimos atacar mais
eficazmente e mais prontamente.----------------------------------------------------------------Relativamente ao programa de reconstrução das habitações permanentes, não
posso deixar de dizer que aplaudo, de uma forma muito convicta, aquilo que foi o
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empenho da CCDRC neste processo, particularmente da sua presidente; tenho dito
isto algumas vezes, algumas em privado e outras em público, que teve uma
intervenção absolutamente decisiva e determinada, no sentido de atacar os problemas
que aconteceram, nomeadamente estes relacionados com o programa de
reconstrução das habitações permanentes. No caso do nosso concelho apraz-me
registar que o processo está a decorrer com mais brevidade, com mais normalidade
do que está a acontecer na generalidade dos municípios que foram afectados; isso,
nomeadamente naquilo que tem a ver com estas reconstruções totais, é
essencialmente mérito da CCDRC, dos respectivos técnicos e respectiva presidente,
mas também sublinhar e partilhando a opinião que foi manifestada pelo Senhor
Vereador Luis Almeida, neste processo, aquilo que foi o papel dos colaboradores do
município, naquilo que tem a ver com o cumprimento das obrigações que assumimos
no âmbito do Protocolo, também contribuiu para a celeridade destes processos e
quero aqui aproveitar a oportunidade para sublinhar aquilo que estes colaboradores
deram, muito para além daquilo que eram as suas obrigações profissionais, de
cumprimento de um horário de trabalho.--------------------------------------------------------Relativamente à questão da água, fico muito satisfeito por, ao fim de alguns
anos andar a falar deste problema, e da premência da realização de alguns
investimentos, fico deveras satisfeito que ao fim destes anos todos, ver que há
pessoas que estão a perceber o porquê da premência destes investimentos e o porquê
de há estes anos todos vir a falar da necessidade de realização destes investimentos
que, claramente, alguns deles já deviam estar executados há muito tempo. Já falei da
história aqui várias vezes, nomeadamente daquilo que está relacionado com os
sistemas em alta que estão afectos ao sistema multimunicipal da Águas do Centro
Litoral, também já disse várias vezes que, do ponto de vista contratual, se tratam de
investimentos nos maiores 5 sub-sistemas, que deviam ter sido concretizados até
2008; também disse isto publicamente no tempo, que este processo só foi
desbloqueado porque, em primeiro lugar, houve um ministro do Ministério do
Ambiente, que sabia aquilo que estava a fazer, que foi o ministro Jorge Moreira da
Silva, que desencravou este processo, porque naquilo que tem a ver com o
abastecimento de água, no caso do concelho de Arganil, este processo estava
verdadeiramente encravado, e o ministro Jorge Moreira da Silva reconheceu também
o papel que o actual secretário de estado do ambiente, carlos Martins, tem assumido
neste processo que tem sido também de uma colaboração que não posso deixar de
assinalar. Como disse o senhor vereador Luis Almeida, estamos neste momento com
um pacote de investimentos a decorrer no concelho com um valor que jamais, em
momento algum, num horizonte temporal tão limitado nunca teve lugar um
investimento com esta dimensão e naturalmente que estes investimentos quando se
fazem, não é por capricho, é porque são investimentos necessários, prementes,
nomeadamente nesta matéria que tem a ver com o saneamento e com o
abastecimento de água.--------------------------------------------------------------------------Quero dar aqui também um sublinhado mais técnico, relacionado com uma
divergência pessoal que tenho relativamente àquilo que é feito pela ERSAR; a ERSAR
chama a estes indicadores percentagem de água segura e isto é um indicador
enganador e, do ponto de vista matemático, errado; e um exemplo muito simples: se
tivermos um sistema como, por exemplo, o de Porto Castanheiro, que é aquele que,
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do ponto de vista dos parâmetros, é o que tem pior desempenho, mas que abastece
34 pessoas, e para a conta da percentagem de água segura, considerarmos depois
outro sub-sistema, como por exemplo o maior, da Alagoa, que apesar de tudo está
com 96,91% e que serve 4.956 pessoas, aquilo que a ERSAR faz com este processo, é
ignorar completamente as quantidades da água que são tratadas, que são fornecidas,
e assume que a quantidade, do ponto de vista médio, é igual nos dois sub-sistemas;
isto não faz nenhum sentido, este indicador do ponto de vista matemático é errado,
quando muito podia falar-se em percentagem de sub-sistemas que cumprem ou que
não cumprem, porque, do ponto de vista matemático, não faz sentido que os dados
sejam apresentados desta maneira. Também vale a pena dizer uma coisa, naquilo que
tem a ver com o controlo da qualidade da água, e aqui não posso deixar de invocar o
papel que o Dr. Avelino Pedroso, à data, Vice-Presidente da Câmara, assumiu neste
processo, que algures em 2006, entendeu e convenceu-nos a todos, de que era
importante fazer a monitorização da qualidade da água, em todos os sub-sistemas
independentemente de serem geridos ou não pelo Município, porque até então, aquilo
que era feito pelo município era o cumprimento estrito da lei, fazer o controlo da
qualidade da água naquilo que tinha a ver com a gestão dos sistemas municipais e
hoje ainda há umas dezenas largas de sub-sistemas que estão fora da alçada do
município, mas cujo controlo da qualidade da água é aqui relatado, mas na altura o
cenário era bem pior, porque não tinham ocorrido ainda as integrações que
aconteceram posteriormente. A questão da transparência nesta matéria e a questão
da informação é crítica e é importante, hoje existe, em 2006, antes de se generalizar
este procedimento de fazer as análises a todos os sub-sistemas, independentemente
de serem ou não geridos pelo município, não acontecia. Vale a pena também dizer
que as questões mais complicadas acontecem nos pequenos sub-sistemas, a maior
parte dos quais não são, ainda hoje, geridos pela autarquia; trata-se de um processo
que temos vindo a tentar fechar gradualmente, que vimos tentando integrar
gradualmente, mas há um conjunto de Comissões de Melhoramentos que continuam a
entender que é muito mais confortável os consumidores dessas aldeias consumirem
gratuitamente a água e estarem fora de um sistema multimunicipal, e que ainda não
foi possível fazer essa integração. Há aqui uma pluralidade de problemas que não se
podem ler só a preto e branco, têm várias tonalidades, mas que não ignoro antes pelo
contrário, subscrevo e acompanho esta preocupação, e volto a dizer é essa mesma
preocupação que tenho há já vários anos, que contribui e que é determinante para
aquilo que é o pacote de investimentos que estão a ser já hoje executados em
matéria de abastecimento de água, de muitos milhões de euros. Paralelamente a isto,
há ainda outras intervenções que estão consideradas do ponto de vista do Orçamento
e que queremos começar a executar, que têm a ver com estes sub-sistemas mais
pequenos que estamos a integrar, de fazer as intervenções que se impõem,
nomeadamente no tratamento em alta, porque muitos destes problemas que são
sinalizados às vezes acontecem por deficiente manutenção dos sistemas e isso já foi
verificado em algumas situações, nomeadamente nas captações “superficiais”, de
minas, que acabam por ter uma caixa de retenção, que muitas vezes está de porta
aberta, e basta às vezes ir um animal e isso já é suficiente para fazer a contaminação
da água e as pessoas ao mesmo tempo acreditam que, pelo facto de estarem no cimo
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da serra, e de não haver nenhuma poluição a montante, que aquela água é pura. Há
este tipo de contingências que temos que gerir.------------------------------------------------Relativamente à questão das doenças de notificação obrigatória, como sabe, é
matéria que é competência da Autoridade de Saúde, não me foi dada nenhuma
informação relacionada com este tema, por isso desconheço se aconteceu alguma
coisa ou não.”-------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale referindo que “geralmente
quando há alguma coisa que não é do agrado do executivo, o Senhor Presidente
mantém a sua postura, que é louvável, mas pede ao seu ponta de lança para atacar,
e o seu ponta de lança, é pena, mas é zarolho, e falha os golos todos; refere sempre
e isto é uma tónica constante, ao longo das reuniões, refere leviandade, o andar
distraído, aliás, que são expressões que nem são do Senhor Vereador, são expressões
de uma outra pessoa que ocupou o cargo que o Senhor Presidente agora ocupa, mas
é curioso essa réplica, pois o Senhor até tinha capacidade para ser mais original. O
Senhor referiu-se a fake news, acho que isto é uma fake new, porque estas pessoas
não estão ainda a habitar a casa da chave que lhe foi entregue.------------------------------Relativamente às zonas de captação de água, realmente o município está a fazer
um investimento avultado, mas também devemos recordar que os senhores já são
poder há 13 anos e eu referi-me especificamente a pequenas captações de água
porque as restantes têm uma percentagem de água segura superior a 95%,
abastecem uma percentagem da população bastante avultada, e eu referi-me
especificamente a estas pequenas captações, acerca das quais era necessário ter o
maior cuidado e uma maior atenção; julgo, e o Senhor Presidente corrigir-me-á se eu
estiver errado, que estas pequenas captações não vão ser abrangidas pelo
investimento que o Município de Arganil, ou a Águas do Centro Litoral estão a realizar.
O Senhor Vereador Luis Almeida talvez não tenha estado atento àquilo que eu disse.
------Queria referir mais uma questão que também é uma tónica que se regista, que é
tentar divergir o argumentário para situações com atraso; nunca me referi à falta de
empenho dos funcionários da Câmara Municipal de Arganil, tenho a certeza que o
empenho dos funcionários da Câmara Municipal de Arganil, até porque eu já fui
funcionário da Câmara Municipal de Arganil, é o maior, todos os funcionários da
Câmara Municipal de Arganil trabalham com zelo e empenho para que o concelho de
Arganil atinja o maior nível de qualidade possível, não tenho qualquer dúvida acerca
disso. Eu nunca me referi à falta de empenho dos funcionários, inclusive, louvei a
celeridade com que as obras estavam a ser realizadas, a única coisa com que
discordei foi o facto do município se associar a uma entrega de chaves quando as
habitações ainda não estavam concluídas, foi só isso.”-----------------------------------------Pediu novamente a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida para dizer que
“apenas uma nota sintética, até porque eu sou uma pessoa com fair play, com jogo
de cintura e também já ando na política há anos suficientes para aprender que
quando nós queremos respeito temos que nos dar ao respeito e, como tal, não vou
entrar por considerações pouco abonatórias nem em certo jogo de palavras a que
temos vindo aqui a assistir e que ficam registadas em acta, já que são palavras e
expressões habituais proferidas pelo Senhor Vereador Fernando Vale. Dizer só que, e
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não podia deixar de o dizer e fico-me por aqui, porque sou de facto um democrata, e
tenho noção que, quando vimos para o jogo político, como se diz na gíria, há que
saber dar mas também há que saber levar; penso que nós estamos aqui para debater
ideias, sendo o contraditório normal, sendo útil divergirmos em termos de opinião;
não podemos é chegar aqui e pensar que, no alto da nossa superioridade, seja lá qual
ela for, ou dessa pretensão, acharmos que somos donos e senhores da razão, que
conhecemos o concelho e o território melhor que ninguém, que somos mais eficazes
ou mais goleadores do que qualquer outro e, como tal, chegamos aqui e ai de alguém
que ouse contrariar ou contradizer os nossos fundamentos; termino dizendo que
tenho fair play suficiente para ouvir e gerir uma crítica, procurarei contradizer se tiver
argumentos para tal, pois também é para isso que aqui estou, e não vou mudar a
minha postura e a minha opinião só porque sim.”----------------------------------------------O Senhor Presidente disse ainda que “não preciso de fazer pedidos a ninguém
para dizer aquilo que penso, é uma prática que me foi ensinada na educação que me
deram, portanto há-de haver certamente aí algum equívoco.---------------------------------Relativamente àquilo que tem alguma importância, mais uma vez, relativamente
ao programa de reconstrução de habitações permanentes, a iniciativa que teve lugar
aqui no município, como resulta bem evidente dos comunicados que foram
publicados, que não são nenhuma brincadeira, nem são fake news, trata-se de uma
iniciativa que a CCDRC e a sua Presidente entenderam promover; quem entregou as
chaves foi a CCDRC e a sua presidente. Quero ainda dizer, em relação a isto, para que
não fique nenhuma dúvida, que associo-me 100% à iniciativa da senhora professora
Ana Abrunhosa, partilho do esforço que ela tem feito neste processo, porque o
sucesso deste processo em Arganil deve-se de facto a alguns funcionários do
Município de Arganil, infelizmente não todos, e deve-se também à eficácia dos
funcionários da CCDRC e à eficácia da presidente da CCDRC. Tentando clarificar que
não era o Presidente da Câmara de Arganil que tinha as chaves dentro do bolso, nem
era ao presidente da Câmara de Arganil que competia fazer a entrega destas chaves.
------Em relação ao abastecimento de água, penso que já fui claro relativamente ao
histórico deste processo, podemos falar aqui tantas vezes quantas aquelas que
entenderem, sobre aquilo que foi a evolução, aquilo que foram os compromissos
assumidos, aquilo que cada uma das partes honrou ou não, e por isso é que há pouco
precisei que e é uma questão de fazerem contas e verem em que ano isso aconteceu,
terá sido nos idos de 2015, que a posição absolutamente determinada e determinante
do ministro Jorge Moreira da Silva foi crítica para que este processo tenha tido um
caminho positivo naquilo que tem a ver com os maiores sub-sistemas. Também
porque nestas matérias tenho por boa prática reconhecer quem é amigo do concelho
de Arganil, felizmente não sou faccioso nestas questões, e noutras também não, e ao
mesmo tempo que reconheci o papel determinante do ministro Jorge Moreira da Silva,
reconheci também o papel colaborativo e empenhado do secretário de estado Carlos
Martins; isto para que não fiquem dúvidas relativamente a questões de política
caseira, que não acrescentam nada a um problema sério como é este do
abastecimento de água e do saneamento de águas residuais.---------------------------------Relativamente aos pequenos sub-sistemas, volto a dizer que há alguns que são
críticos, que ainda não estão integrados no sistema municipal; não vou elencar
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porque cada um de vós pode facilmente consultar a página da ERSAR e verificar quais
são esses sub-sistemas, mas há outros que têm um processo mais recente, que têm
vindo a ser entregues ao município, noutros protocolos que foram aprovados pela
Câmara e pela Assembleia Municipal, e em relação a esses naturalmente que a nossa
pretensão é investir para que as questões que temos de incumprimentos paramétricos
possam ser solucionadas. Como terão certamente percebido, ou reparado ao tempo,
alguns desses sub-sistemas estão inclusivamente já considerados no Orçamento e nas
GOP, os projectos de execução estão concluídos, trata-se de projectos de execução
que nos foram já entregues, que estamos a validar, e estas intervenções nestes
pequenos sub-sistemas que têm, por um lado, que já estão integrados no sistema
municipal e que têm estas questões críticas, obviamente que pretendemos fazer estas
intervenções e pretendemos resolver os problemas.-------------------------------------------Há, contudo, outro aspecto que é mais prático e não é de definição teórica e que
também foge muitas vezes às consequências da aplicação cega deste tipo de
monitorização e que é prática por parte dos laboratórios e parece que é algo que está
instituído, que se chegam a uma aldeia e verificam que há uma torneira na esquina de
uma casa, facilmente fazem a recolha nessa torneira; isto tem uma contingência, e
que não é de somenos importância, e que tem sido crítica em muitas circunstâncias:
se porventura e isso na serra acontece com alguma regularidade, se é uma habitação
que está fechada e em que a água está parada dentro das tubagens, naturalmente
que tem consequências ao nível da qualidade da água; muitas vezes acontece
também que a colheita é feita numa semana, entretanto na contra-análise, sem
qualquer intervenção no sistema, apenas deixando fluir a água, os parâmetros
analíticos já são cumpridos. Há um conjunto de variáveis que existem nesta matéria
mas, ainda assim, quero reforçar mais uma vez, os avultados investimentos que estão
a ser executados nesta área não só nos grandes sub-sistemas, mas também nos subsistemas mais pequenos que estão preconizados.”---------------------------------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva referindo que “queria considerar o
seguinte: não quero aqui esgrimir valores, não é isso que me interessa, a nossa
preocupação, acima de tudo, é a qualidade da água, e não é por serem poucos
habitantes, bastava que fosse um para nos preocuparmos, para isso aqui estamos; só
tive contacto agora com este documento, mas pela leitura simples que fiz, as
situações críticas estão a acontecer nos sub-sistemas pequenos, aqueles que eram
geridos pelas Comissões de Melhoramentos, Juntas de Freguesia, etc.;
independentemente desta avaliação ter erros ou não, uma coisa é certa: tem que se
tirar daqui alguma dilação, e a conclusão é esta: o investimento, tem que
especialmente incidir naqueles sistemas que são os mais vulneráveis, mais críticos,
mesmo que seja abrangido apenas um cidadão do nosso concelho. Acho que é essa a
grande conclusão que devemos tirar deste estudo, é que temos que olhar para estes
sub-sistemas que ao longo de anos e anos foram resolvendo as situações das
populações mas neste momento e perante os dados de avaliação da qualidade da
água, não estão enquadrados nos parâmetros desejáveis.”------------------------------------Pediu novamente a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale dizendo “Senhor
Presidente, pode tentar eximir-se da responsabilidade da entrega das chaves, mas
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fica para memória futura a publicação em boletim municipal o título CCDRC e
Município de Arganil entregam chaves das habitações reconstruídas; em seis
fotografias que aqui estão patentes, o Senhor Presidente aparece em 4 e os Senhores
Vereadores nas restantes. Acho que fica bem patente algum desfasamento no
discurso.”------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que “Senhor Vereador Rui Silva,
devo dizer que é isso que temos vindo a fazer ao longo dos anos; na altura, quando o
Dr. Avelino Pedroso instituiu as análises paramétricas a todos os sub-sistemas, aquilo
que se constatou foi que boa parte deles nem sequer o mínimo tinham, e o mínimo,
como penso que sabe, é o tratamento com cloro, algo que é obrigatório; mesmo que
tivéssemos a captação que abastece a água do Luso, se fosse para abastecimento
público, no sistema público, ainda assim, tinha que ser submetida a tratamento de
cloro. Aquilo que se verificou em 2006, no âmbito desse processo, é que boa parte
destes sub-sistemas, não tinham tratamento rigorosamente algum. Ao mesmo tempo
que passaram a ser controlados do ponto de vista analítico, em simultâneo também
houve a articulação e a colaboração com as Comissões de Melhoramentos e com as
Juntas de Freguesia, no sentido da instalação de alguns sistemas, ainda que não
muito profissionais, relativamente simples, nomeadamente alguns instrumentos para
a distribuição de cloro, e isso foi permitindo, ao longo destes anos, ir gerindo estas
contingências. Mas volto a dizer, que este problema da água é algo que para nós é
essencial, é crítico, é competência primeira dos municípios e por isso é que há muitos
anos venho a falar deste problema, da premência destes investimentos, e fico feliz
por, felizmente hoje, ser perceptível para todos que isto é um problema sério e que o
investimento que está a decorrer é crítico e absolutamente importante. Em relação
aos pequenos sub-sistemas, volto a precisar a informação que disse há pouco: em
relação à maior parte deles, os projectos de execução que foram contratados, para
resolver os problemas que são essencialmente problemas em alta, nas captações e
nos sistemas de tratamento, esses projectos de execução têm estado a ser entregues,
a sua maioria já foi entregue e podemos passar à fase seguinte, de intervencionar
aqueles que foram já entregues ao município.--------------------------------------------------Relativamente à sessão da CCDRC, volto a dizer que tenho muito orgulho no
trabalho que a Câmara fez, tenho muito orgulho no trabalho que a CCDRC fez, revejome totalmente no trabalho que a Professora Ana Abrunhosa desenvolveu neste
processo; aquilo que aqui aconteceu com essa entrega simbólica de chaves, é algo
que, para mim, fez todo o sentido e é um acontecimento ao qual me associo a
100%.”---------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

------O Senhor Presidente apresentou, de imediato, a seguinte Ordem de Trabalhos:-R e u n i ã o
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------ORDEM DE TRABALHOS:-----------------------------------------------------------------Capítulo Primeiro – Aprovação de Acta;----------------------------------------------Capítulo Segundo – Diversos;-----------------------------------------------------------Capítulo Terceiro – Expediente;--------------------------------------------------------Capítulo Quarto – Requerimentos Diversos;-----------------------------------------Capítulo Quinto – Empreitadas.---------------------------------------------------

Capítulo Primeiro
Aprovação de Acta
------PRIMEIRO: Discussão e aprovação das Actas nº 22, 23 e 24 correspondentes,
respectivamente, às reuniões ordinárias realizadas nos dias 2 e 16 de Outubro e
reunião extraordinária realizada no dia 4 de Outubro de 2018. -----------------------------Lidas que foram em voz alta, analisado o seu conteúdo e produzidos os
esclarecimentos necessários, a Câmara Municipal deliberou o seguinte:----------------------Por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Fernando Vale, aprovar a
Acta nº 22, correspondente à reunião ordinária realizada no dia 2 de Outubro de
2018;----------------------------------------------------------------------------------------------Por maioria, com a abstenção da Senhora Vice-Presidente e do Senhor Vereador
Fernando Vale, aprovar a Acta nº 23, correspondente à reunião extraordinária
realizada no dia 04 de Outubro de 2018;-----------------------------------------------------Por unanimidade, aprovar a Acta nº 24, correspondente à reunião ordinária
realizada no dia 16 de Outubro de 2018.------------------------------------------------

Capítulo Segundo
Diversos
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de prorrogação do prazo de
candidaturas para a atribuição de apoios à Reconstrução de Habitações Não
Permanentes. ------------------------------------------------------------------------------------Presente a informação INF/DAGF/289, datada de 23/10/2018, do técnico
superior Ricardo Barata, que se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--------Exmo. Sr. Presidente------------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto acima referido, e no seguimento da solicitação de V.
Exa., cumpre-me informar o seguinte:----------------------------------------------------------Nos termos do Artigo 154.º do OE 2018, ficou o FAM, através da comissão
executiva, autorizado no ano de 2018 a conceder empréstimos aos municípios
abrangidos pelas Resoluções do Conselho de Ministros n.º 101-B/2017, de 12 de
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julho, e n.º 148/2017, de 2 de outubro, destinados, exclusivamente, à concessão de
apoio às pessoas singulares ou aos agregados familiares cujas habitações não
permanentes tenham sido danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes
dimensões.----------------------------------------------------------------------------------------O mesmo artigo estabelecia que os municípios deviam definir, através de
regulamento municipal específico, a forma, natureza e âmbito da atribuição do apoio
às pessoas singulares ou aos agregados familiares na reconstrução de habitações não
permanentes e respetivos anexos afetados pelos incêndios da sua área territorial.----------Posto isto, surgiu a portaria n.º 173-A/2018, de 15 de junho, a definir e a
regulamentar os procedimentos necessários para a operacionalização do mecanismo
de apoio à reconstrução de habitações não permanentes.-------------------------------------A publicação tardia da acima referida portaria teve como consequência a
publicação da Portaria 243/2018, de 3 de Setembro, porquanto, como se refere no
preâmbulo desta, a aplicação da portaria 173-A/2018, revelou a necessidade de
revisão do disposto quanto aos prazos, instrução do pedido de empréstimo ao Fundo
de Apoio Municipal (FAM) e utilização do mesmo, porquanto o já referido art.º 154.º
do OE 2018 previa que a concessão do empréstimo ocorresse durante o ano de 2018.
------A fim de cumprir o disposto no OE de 2018 e da portaria 173-A/2018, com a
redação atual, e de modo a concretizar os apoios necessários aos proprietários de
habitações não permanentes do Concelho de Arganil procedeu-se à elaboração e
respetiva publicação em Diário da República, do regulamento Municipal de Atribuição
de Apoio à Reconstrução de Habitações não Permanentes Afetadas pelos Incêndios de
2017, regulamento 629-A/2018.-----------------------------------------------------------------No referido regulamento municipal estabeleceu-se, no seu art.º 17.º um prazo
de 10 dias úteis, contados do dia seguinte à sua publicação, para a apresentação dos
requerimentos sob pena de não ser possível a sua apreciação e deferimento.----------------Prazo esse que terminou no passado dia 17 de Outubro, período que se revelou
manifestamente curto para que os proprietários destes imóveis procedessem à
entrega da documentação necessária para a instrução do processo em tempo útil.----------Todavia, na proposta de lei n.º 156/XIII, orçamento do estado para o ano de
2019, no seu art.º 141.º o Governo revela a intenção de prorrogar para o ano de
2019 o mecanismo de apoio à reconstrução de habitações não permanentes afetadas
pelos incêndios ou por outras circunstâncias excecionais, bem como a autorização ao
FAM, nos termos do artigo 154.º da Lei n.º 114/2017 (orçamento de estado para
2018), regulamentado pela portaria n.º 173-A, de 15 de Junho, na sua redação atual,
para conclusão dos procedimentos iniciados em 2018.-----------------------------------------Destarte, e uma vez que o Município foi informado de que o Governo se encontra
a trabalhar na alteração da portaria 173-A/2018, com a redação atual, propõe-se a
submissão de proposta de alteração do prazo estabelecido no art.º 17.º do atual
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio à Reconstrução de Habitações Não
Permanentes, até dia 15 de novembro, à próxima Reunião de Câmara para, nos
termos da alínea K) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, 12 de Setembro, deliberar
sobre a mesma e, em caso de aprovação, a submeter à próxima Assembleia Municipal
de Arganil, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da supra mencionada Lei,
dispensando, com fundamento das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 100.º do atual
Código de Procedimento Administrativo, a respetiva submissão a audiência de
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interessados, caso assim, superiormente se entenda, de modo a viabilizar o
alargamento do prazo sem comprometer a execução ou utilidade do regulamento.----------Mais se informa que a alteração apenas produzirá efeitos após a devida
publicação em Diário da República, nos termos do art.º 139.º do Código de
Procedimento Administrativo.--------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 02.11.2018: “À Reunião de Câmara.”----------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente explicando que “como se recordarão,
havia o entendimento de que, se houvesse alguma iniciativa por parte do Governo,
que dilataríamos também o prazo para apresentação de candidaturas; essa iniciativa,
embora não esteja ainda hoje concretizada, a proposta de lei do Orçamento de Estado
que está na Assembleia da República permite a dilação do prazo; estamos a acreditar
que esta regra em concreto, que está considerada na proposta de lei do Orçamento do
Estado, que venha a ser apreciada favoravelmente na Assembleia da República,
acreditamos nisto mas acreditamos também na informação que me foi transmitida pelo
presidente da comissão executiva do fundo de apoio municipal, que também me deu
conta que estavam a trabalhar no sentido de propor ao Governo a dilação do prazo.
Aquilo que me foi recomendado, pela questão do ano civil e dos actos subsequentes,
aquilo que me foi recomendado por parte do presidente da comissão executiva do
FAM, foi que considerássemos a prorrogação para meados de Novembro, e é essa a
decisão que pretendemos agora formalizar, de dilatação do prazo para 15 de
Novembro, que comunicámos nos termos daquilo que tinha sido acordado por todos,
às pessoas que constavam das listagens dos imóveis destruídos pelos incêndios.”-----------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale que referiu que “lemos a
informação interna, e nessa informação refere a publicação tardia da portaria 173A/2018; temos que discordar com esta redação, porque consideramos que tardia foi a
decisão da Câmara Municipal de Arganil, relativamente a esta matéria. Como bem
sabemos, e nós alertámos para esse facto em tempo devido, numa reunião da Câmara
Municipal, outros concelhos como a Pampilhosa da Serra e Góis, organizaram
atempadamente este processo e os regulamentos foram comunicados em Diário da
República, os quais previam prazos bastante mais dilatados. Na altura tivemos
oportunidade de referir, aqui em reunião de Câmara que o Regulamento que foi
publicado em Diário da República, era um regulamento entroncado e afunilado, tinha
muitas restrições a que um número alargado de proprietários de prédios urbanos,
afectados pelos incêndios, pudessem concorrer; aproveito para perguntar quantas
candidaturas foram submetidas neste processo; nós gostaríamos de ver este prazo
mais dilatado, até ao fim do ano, por exemplo, até porque o artigo 141, do projecto de
lei, do Orçamento de Estado para 2019 refere que o mecanismo de apoio à
reconstrução de habitações não permanentes afectadas pelos incêndios ou por outras
circunstâncias excepcionais, em 2019, é prorrogado o mecanismo de apoio à
reconstrução de habitações não permanentes afectadas pelos incêndios ou por outras
circunstâncias excepcionais, bem como a autorização concedida ao FAM, nos termos do
artigo 154 da lei nº 114/2017, de 29 de Dezembro, regulamentado pela portaria nº
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173-A/2018, de 15 de Junho, na sua redação actual para a conclusão dos
procedimentos iniciados em 2018. Como tal, o projecto de lei do Orçamento de Estado,
prevê uma dilatação dos prazos para conclusão destes procedimentos e, como tal, nós
consideramos que este prazo deve ser mais dilatado.”------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que “talvez possamos, numa próxima reunião,
trazer aqui o ranking dos municípios que foram mais rápidos; comparamos com a
Pampilhosa da Serra, mas também comparamos com outros; vou dar indicação aos
serviços para fazerem a recolha dos momentos em que os vários municípios foram
publicando os respectivos Regulamentos, para percebermos quem é que agiu
tardiamente ou quem é que foi rápido neste processo. Relativamente à questão dos
prazos, nós considerámos o prazo de 15 de Novembro com base numa perspectiva de
uma lei que não existe; se perguntarmos isto a qualquer jurista, certamente que ele se
vai encolher um bocado porque estamos a acreditar que há uma norma numa proposta
de lei do Orçamento de Estado que vai ser aprovada, mas que ainda não é lei hoje, e
nós estamos a aprovar uma dilação de prazo de candidatura com base numa regra que
não existe; até eu tenho algumas dúvidas em acolher este entendimento, mas, ainda
assim, face à conversa que tive com o presidente da comissão executiva do FAM,
entendemos fixar a data no dia 15 de Novembro, que foi a data que ele me sugeriu e
que, para já, mantemos.--------------------------------------------------------------------------Quanto à questão das candidaturas, até à data, foram entregues 26.”------------------O Senhor Vereador Rui Silva perguntou ainda “destas 26, a noção que há é de
que são as suficientes, ou ainda haverá mais algum caso que tenha sido sinalizado e
cuja candidatura ainda não tenha entrado?”-----------------------------------------------------O Senhor Presidente explicou que “há uma coisa que não deixa de ser curiosa
neste processo: tal como tinha sido o entendimento de todos, quando tomámos este
entendimento de dilatar o prazo para 15 de Novembro, isso já aconteceu pouco tempo
depois de ser conhecida a proposta de lei do Orçamento de Estado, dois ou três dias
depois já estávamos a tomar esta decisão e comunicámo-la de imediato a todos as
pessoas que tinham casas identificadas naquelas listagens que aprovámos aqui e na
Assembleia Municipal. É curioso constatar que essa dilatação do prazo não teve
qualquer consequência do ponto de vista de entrega das candidaturas; até ao términos
do primeiro prazo que estava fixado, tinham dado entrada estas mesmas 26
candidaturas e não deu entrada posteriormente mais nenhuma. Também vale a pena
dizer que em relação a estas candidaturas ainda não foi realizada a avaliação técnica,
que tem que ser concretizada.”-------------------------------------------------------------------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.---------------------------------
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------Pediu a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida dizendo “peço para me
ausentar, uma vez que decorre a cerimónia do hastear da bandeira do selo protector
atribuído ao Agrupamento de Escolas de Arganil, pela Comissão Nacional de Promoção
e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), sessão que foi adiada para
não coincidir com a reunião de Câmara mas que, dado o atraso verificado, aguarda
que chegue um elemento da Câmara para se iniciar a cerimónia. Aproveito para
registar esta distinção que o nosso Agrupamento de Escolas recebeu; tratando-se do
reconhecimento de que é feito todo um trabalho que salvaguarda o superior interesse
e defesa das crianças e jovens do nosso concelho.”--------------------------------------------O Senhor Vereador Luis Almeida saiu da sala de reuniões, deixando de
participar nos trabalhos.-----------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Valor a transferir para a União das Freguesias de Cerdeira e
Moura da Serra, relativo ao 2º trimestre de 2018, no seguimento do contrato de
Delegação de Competências da Câmara Municipal na União das Freguesias de Cerdeira
e Moura da Serra, no âmbito da gestão de sistemas de abastecimento de água.-------------Presente a informação INF/DAGF SF/208, datada de 12/11/2018, da técnica
superior Joana Duarte, que se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--------Exmo. Sr. Presidente------------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto supra identificado, e de acordo com o contrato de
delegação de competências com a União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra,
relacionado com o protocolo de entrega da gestão de sistemas de abastecimento de
águas, cumpre-me informar a V. Exa. o seguinte:----------------------------------------● As receitas arrecadadas pelo Município de Arganil com os subsistemas de água de
Cerdeira, Portela da Cerdeira, Moura da Serra, Mourísia, Relva Velha, Casarias e
Valado no 2º trimestre de 2018 ascenderam a 6.386,66€.-------------------------------● E as despesas suportadas pelo Município de Arganil com os subsistemas de
abastecimento de água de Cerdeira, Portela da Cerdeira, Moura da Serra, Mourísia,
Relva Velha, Casarias e Valado no 2º trimestre de 2018 ascenderam a 2.004,99€.----------Assim, propõe-se que o valor a transferir para a União de Freguesias de Cerdeira
e Moura da Serra, seja de 4.381,67€.-----------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 15.11.2018: “À Reunião de Câmara.”----------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a informação
supra, nos seus termos. À Secção Financeira.---------------------------------------------------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: Fixação da Taxa de Derrama para 2019.---------------------------
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------O Senhor Presidente referiu que “o entendimento relativamente a este assunto
acho que é unânime, de manter as empresas com sede no concelho isentas de
derrama e tentar enquadramento formal para taxar as empresas exploradoras de
recursos naturais, nomeadamente aquelas que exploram a barragem das Fronhas e os
parques eólicos; uma vez que ainda não foi possível concretizar este processo,
proponho que este assunto seja adiado para a próxima reunião de Câmara”.-----------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar este assunto na
próxima reunião de Câmara.-----------------------------------------------------------------

------QUARTO: Apreciação e votação das normas de participação aplicáveis ao
Concurso “Coroas de Natal”.-------------------------------------------------------------------Presente o conjunto de Normas de Participação em apreço, que se dão por
reproduzidas, para todos os efeitos legais, e das quais se anexa cópia à acta.---------------Presente ainda a informação INF/DDES/403, datada de 14/11/2018, da técnica
superior Ana Maria Alves, que se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------Exmª Srª Vice Presidente-------------------------------------------------------------------No âmbito do trabalho desenvolvido para o espaço expositivo - "Átrio de
Exposições Temporárias Guilherme Filipe", proponho a respetiva apreciação e
despacho superior ao documento "Normas de Participação ao Concurso Coroas de
Natal 2018", em anexo, a levar a cabo durante o mês de dezembro.------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Paula Dinis,
datado de 15.11.2018: “À Reunião de Câmara.”-------------------------------------------Teve a palavra a Senhora Vice-Presidente referindo que “tenho aqui uma
rectificação a fazer, que solicito que considerem: no capítulo VI, processo de
classificação, no artigo 9º, em que diz que do júri farão parte 3 elementos, um
representante da Câmara Municipal, um representante do Agrupamento de Escolas e
deverá constar também um representante da comunidade local; era isso que gostava
que fosse rectificado, porque está aqui o APPACDM, o que invalidaria que esta
instituição participasse também no concurso.”---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de
participação aplicáveis ao Concurso “Coroas de Natal”, com a alteração sugerida pela
Senhora Vice-Presidente.--------------------------------------------------------------------------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 das normas de participação aplicáveis ao
Concurso “Menu de Natal”.---------------------------------------------------------------
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------Presente o conjunto de Normas de Participação em apreço, que se dão por
reproduzidas, para todos os efeitos legais, e das quais se anexa cópia à acta.---------------Presente ainda a informação INF/DDES/410, datada de 15/11/2018, da técnica
superior Filipa Travassos, que se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------Exmo. Sr. Presidente,-----------------------------------------------------------------------Considerando que é intenção superior levar a efeito o Concurso gastronómico
“Menu de Natal” que, inserido na Programação Cultural de Natal 2018 do Município de
Arganil, pretende não só dinamizar os estabelecimentos de restauração do concelho
como promover a gastronomia concelhia, numa época tradicionalmente familiar,
perpetuando o espírito de partilha e convívio associados a esta quadra, elaborou-se o
documento em anexo que contém as normas aplicáveis à participação nesta iniciativa.
------Considerando ainda que, nos termos da alínea ff) do art.º 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação, é da competência da Câmara
Municipal "promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de
eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal", propõe-se o
encaminhamento das Normas de Participação aplicáveis ao Concurso gastronómico
“Menu de Natal”, constantes do documento em anexo, à apreciação e votação da
Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 15.11.2018: “À Reunião de Câmara.”----------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente explicando que “pegando naquilo que foi o
contributo do senhor vereador Rui Silva, desenvolvemos normas que tentámos fossem
tão simples quanto possível, para sustentar a participação nos eventos da época
natalícia, também do sector da restauração; há aqui um pressuposto que estivemos
ontem a avaliar de uma forma mais concreta, que tinha surgido por via de algumas
dúvidas formais, manifestadas por alguns funcionários, que têm a ver com os prémios;
os prémios que estão aqui considerados são um diploma de participação e um troféu
invocativo do concurso; parece-nos que isto tem que ter mais algum elemento de
motivação; estou a referir-me a um prémio pecuniário, que é aquilo que vimos por
exemplo em normas similares do município do Porto, em que os prémios monetários
também estão previstos, coisa que na informação técnica do município não vinha
nesse sentido. Com esta clarificação, e com esta informação que obtivemos, parecenos que fará sentido, para o prato e para a sobremesa, considerar em cada um dos
casos, um prémio de 250,00€ para esta primeira edição.”--------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de
participação aplicáveis ao Concurso Gastronómico “Menu de Natal”, com a alteração
proposta pelo Senhor Presidente, inserido na Programação Cultural de Natal 2018 do
Município de Arganil.-------------------------------------------------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------
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------SEXTO: Apreciação e votação da proposta de Protocolo a celebrar entre a
Câmara Municipal de Arganil e a Escola Superior Agrária de Coimbra.----------------Presente um exemplar do Protocolo em apreço, que se dá por reproduzido, para
todos os efeitos legais, e do qual se anexa cópia à acta.----------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 15.11.2018: “À Reunião de Câmara.”----------------------------------------------------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale referindo que “lemos o
Protocolo e consideramo-lo muito vago; pode ser tudo e pode não ser nada;
gostaríamos que algo mais pudesse ser dito acerca deste Protocolo. Já agora
aproveitava para dizer que na cloud que serve de suporte às nossas reuniões,
verifiquei que por exemplo o capítulo 2, onde consta o documento, desapareceu;
estava, e depois desapareceu. Solicitávamos que algo mais nos pudesse ser avançado
acerca deste protocolo, que consideramos interessante e também gostaríamos de
saber se há contrapartidas financeiras envolvidas.”---------------------------------------------Teve a palavra a Senhora Vereadora Érica Castanheira referindo que “este
Protocolo foi delineado para ser abrangente; a ideia é essa; a ideia deste Protocolo,
como outros que a Escola Superior Agrária já assinou com outras Câmaras, que a cada
projecto concreto deverão ser acrescentadas adendas a este protocolo, e em cada caso
concreto é analisada essa colaboração. No fundo é só formalizar aquilo que já vem
acontecendo de há um ano para cá, de colaboração em diversas áreas. Em que áreas,
é essa a sua questão? Para além da educação, eles têm colaborado connosco também
no Programa Exploradores, que penso que já se falou aqui, em que os alunos da Escola
Secundária de Arganil ficaram alojados durante uma semana na Benfeita a fazer
trabalho de campo na Mata da Margaraça, um projecto em colaboração com o ICNF e
com a Escola Agrária, em que os professores desta escola vieram dar aulas de campo
aos alunos, na Mata. Essa colaboração não teve envolvimento de nenhum custo
associado à vinda desses professores. Temos outro tipo de contributos técnicos que
têm vindo a desenvolver-se desde o início, já falámos também aqui em reuniões de
Câmara anteriores, com diversos professores em diversas áreas, quer seja na
colaboração nas ações de sensibilização que fizemos no início do ano, relativamente à
implementação faixas de gestão de combustível e sensibilização para a necessidade de
implementar essas faixas de gestão; muitos professores da Escola Agrária estiveram
presentes nessas sessões de sensibilização para esclarecer as dúvidas que os
munícipes na altura e naquela fase tinham, estando muito preocupados e apreensivos
com a legislação, e acho que foi uma mais-valia. Outro tipo de colaboração que tem
vindo a existir, vou dar alguns exemplos daquilo que tem sido feito: quando estiveram
cá as alunas da Harvard, também tivemos a colaboração da Escola Agrária naquilo que
foi o levantamento através de drones, para a criação de modelo digital do terreno da
zona da Benfeita. Há aqui um conjunto de colaborações que vai sendo feito, em
diversos projectos, com diferentes enquadramentos, e que não tem qualquer tipo de
custos associados nem financiamento associado. Algo mais concreto que tenha
associada uma candidatura ou um projecto em que haja financiamento, será feita uma
Adenda a este Protocolo.”--------------------------------------------------------------------
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------O Senhor Vereador Fernando Vale referiu ainda que “se houver envolvimento
financeiro, julgo que o Protocolo terá que ser assinado com o Instituto Politécnico de
Coimbra e não com a ESAC, porque não tem autonomia financeira.---------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar
entre a Câmara Municipal de Arganil e a Escola Superior Agrária de Coimbra, e conferir
poderes ao Senhor Presidente para a outorga do documento.----------------------------------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: De Brouns & Mesterom, Lda, com sede na localidade de Cerdeira,
União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, a requerer ao abrigo do nº 3º do
artigo 38º do Regulamento do Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e
Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil - débito do
consumo de água ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela
média do ano anterior e débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo
aprovado pela média do ano anterior. ----------------------------------------------------------Presente a informação INF/DAGF SF/200, datada de 06/11/2018, da
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------------Dispõe o artigo 38º do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento de
Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior,
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:-------------a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao
consumidor;-------------------------------------------------------------------------------------b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;----------------------------c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor.
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº
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53º do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.
------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------------Requerimento apresentado por Brouns & Mesterom, Lda (consumidor 900/11000)
– Cfr. SA/691 e 1020/2018): o requerente solicita o recálculo das faturas junho a
outubro de 2018.Verificou-se que:-------------------------------------------------------------a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. Movimentos do
SA/691 e 1020/2018), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico, a
qual se anexa ao processo:--------------------------------------------------------------------b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu ao rebentamento de um
tubo , que se encontrava enterrado e de difícil deteção;-------------------------------------c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. Movimentos do
SA/691 e 1020/2018), e que no local não existe rede de saneamento;---------------------d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor
reclama um consumo lido de 3.137m3 sendo a média de todos os consumos de
98m3).----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais,
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,-----------------------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara
Municipal, a fim de que a mesma determine:-------------------------------------------------o deferimento do requerimento apresentado por Brouns & Mesterom, Lda ao abrigo
do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a faturação da
água consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média
do ano anterior,---------------------------------------------------------------------------------o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 15.11.2018: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprová-la nos termos propostos na mesma.-------------------------------R e u n i ã o
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------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------SEGUNDO: De Marcos Duarte Jardim Manso Sousa Gomes, residente na
Sarcina, freguesia de Arganil, a requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do
Regulamento do Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de
Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil - débito do consumo de água
ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior
e débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média
do ano anterior. ----------------------------------------------------------------------------------Presente a informação INF/DAGF SF/201, datada de 06/11/2018, da
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------------Dispõe o artigo 38º do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento de
Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior,
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:-------------a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao
consumidor;-------------------------------------------------------------------------------------b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;----------------------------c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor.
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº
53º do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.----------------------
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------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------------Requerimento apresentado por Marcos Duarte Jardim Manso de Sousa Gomes
(consumidor 190/750) – Cfr. SA/873/2018): o requerente solicita o recálculo das
faturas dos meses de julho a outubro de 2018.Verificou-se que:
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. Movimentos do
SA/873/2018):), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico, a qual
se anexa ao processo:--------------------------------------------------------------------------b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu à quebra de um tê de
ligação, que se encontrava debaixo do pavimento e de difícil deteção;---------------------c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. Movimentos do
SA/873/2018), e que no local não existe rede de saneamento;-----------------------------d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor
reclama um consumo lido de 115m3 sendo a média de todos os consumos de 23m3).
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais,
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,-----------------------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara
Municipal, a fim de que a mesma determine:-------------------------------------------------o deferimento do requerimento apresentado por Marcos Duarte Jardim Manso de
Sousa Gomes, ao abrigo do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido
supra, sendo a faturação da água consumida ao preço do escalão correspondente ao
consumo aprovado pela média do ano anterior,----------------------------------------------o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 15.11.2018: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprová-la nos termos propostos na mesma.-------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------TERCEIRO: De José Manuel de Oliveira Gonçalves, residente na localidade e
freguesia de Secarias, a requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do Regulamento do
Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de Águas
Residuais do Município de Arganil - débito do consumo de água ao preço do escalão
correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior; débito das taxas
R e u n i ã o

d e

C â m a r a

d e

2 0

d e

N o v e m b r o

d e

2 0 1 8

26

MUNICÍPIO DE ARGANIL
CÂMARA MUNICIPAL
de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano anterior e
débito das taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela média do ano
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------Presente a informação INF/DAGF SF/202, datada de 06/11/2018, da
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------------Dispõe o artigo 38º do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento de
Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior,
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:-------------a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao
consumidor;-------------------------------------------------------------------------------------b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;----------------------------c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor.
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº
53º do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------------Requerimento apresentado por José Manuel de Oliveira Gonçalves, (consumidor
570/1290) – Cfr.SA/883 e 1012/2018): o requerente solicita o recálculo da fatura de
setembro e outubro de 2018.Verificou-se que:-----------------------------------------------a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. Movimentos do
SA/883 e 1012/2018), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico, a
qual se anexa ao processo:------------------------------------------------------------------
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---b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu ao rebentamento de um
tubo, que se encontrava enterrado e de difícil deteção;--------------------------------------c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. Movimentos do
SA/883 e 1012/2018), e que a água em excesso não terá entrado na rede de
saneamento;------------------------------------------------------------------------------------d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor
reclama um consumo lido de 531m3 sendo a média de todos os consumos de 17m3).
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais,
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,-----------------------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara
Municipal, a fim de que a mesma determine:-------------------------------------------------o deferimento do requerimento apresentado por José Manuel de Oliveira Gonçalves,
ao abrigo do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a
faturação da água consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo
aprovado pela média do ano anterior,---------------------------------------------------------o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média
do ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------o débito das taxas de saneamento em função do consumo aprovado pela média do
ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 15.11.2018: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprová-la nos termos propostos na mesma.-------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------QUARTO: De Antonino Dias Fernandes, Lda, com sede na Zona Industrial da
Relvinha, freguesia de Sarzedo, a requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do
Regulamento do Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de
Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil - débito do consumo de água
ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano
anterior; débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela
média do ano anterior e débito das taxas de saneamento, em função do consumo
aprovado pela média do ano anterior.-----------------------------------------------------------Presente a informação INF/DAGF SF/203, datada de 06/11/2018, da
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------R e u n i ã o
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------Dispõe o artigo 38º do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento de
Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior,
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:-------------a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao
consumidor;-------------------------------------------------------------------------------------b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;----------------------------c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor.
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº
53º do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------------Requerimento apresentado por Antonino Dias Fernandes (consumidor 40/8150) –
Cfr. SA/848 e 995/2018): o requerente solicita que seja revista a faturação desde
maio 2018. Verificou-se que:------------------------------------------------------------------a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. Movimentos da
SA/848 e 995/2018), conforme é comprovado pela declaração emitida e as fotos que
se anexam ao processo:------------------------------------------------------------------------b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu ao rebentamento de
uma união de ligação entre a tubagem, que se encontrava enterrado e de difícil
deteção;-----------------------------------------------------------------------------------------c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. Movimentos do
SA/848 e 995/2018), e que a água em excesso não terá entrado na rede de
saneamento;----------------------------------------------------------------------------------
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---d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor
reclama um consumo lido de 4620m3 sendo a média de todos os consumos de 81m3).
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais,
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,-----------------------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara
Municipal, a fim de que a mesma determine:-------------------------------------------------o deferimento do requerimento apresentado por Antonino Dias Fernandes, ao abrigo
do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a faturação da
água consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média
do ano anterior,---------------------------------------------------------------------------------o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média
do ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------o débito das taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela média do
ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 15.11.2018: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprová-la nos termos propostos na mesma.-------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------QUINTO: De Donna Jane Brooker, residente na localidade da Chapinheira,
freguesia de Pombeiro da Beira, a requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do
Regulamento do Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de
Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil - débito do consumo de água
ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano
anterior; débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela
média do ano anterior e débito das taxas de saneamento, em função do consumo
aprovado pela média do ano anterior.-----------------------------------------------------------Presente a informação INF/DAGF SF/205, datada de 07/11/2018, da
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------------Dispõe o artigo 38º do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento de
Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------
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------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior,
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:-------------a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao
consumidor;-------------------------------------------------------------------------------------b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;----------------------------c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor.
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº
53º do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------------Requerimento apresentado por Donna Jane Brooker (consumidor 388/600) – Cfr.
SA/553/2018): o requerente solicita a análise da fatura de junho e seguintes.
Verificou-se que:--------------------------------------------------------------------------------a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. Movimentos do
SA/553/2018), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico e fotos
que se anexam ao processo:-------------------------------------------------------------------b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu ao apodrecimento do
tubo devido há humidade da terra junto da habitação e de difícil deteção;-----------------c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. Movimentos
SA/553/2018), e que no local não existe rede de saneamento, no entanto o
consumidor efetua pagamento das tarifas de saneamento ao abrigo do protocolo de
drenagem com a Freguesia de Pombeiro da Beira, de 27 de setembro de 2008;-----------d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor
reclama um consumo lido de 124m3 sendo a média de todos os consumos de 7m3).--------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais,
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames
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que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,-----------------------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara
Municipal, a fim de que a mesma determine:-------------------------------------------------o deferimento do requerimento apresentado por Donna Jane Brooker, ao abrigo do
nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a faturação da água
consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do
ano anterior,------------------------------------------------------------------------------------o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média
do ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------o débito das taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela média do
ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 09.11.2018: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprová-la nos termos propostos na mesma.-------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------SEXTO: De Ernesto Martins dos Santos, residente na localidade e freguesia
de Pomares, a requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do Regulamento do Serviço
de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais
do Município de Arganil - débito do consumo de água ao preço do escalão
correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior; débito das taxas
de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano anterior e
débito das taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela média do ano
anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------Presente a informação INF/DAGF SF/209, datada de 13/11/2018, da
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------------Dispõe o artigo 38º do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento de
Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos
responsáveis pela sua conservação.---------------------------------------------------------
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------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior,
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:-------------a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao
consumidor;-------------------------------------------------------------------------------------b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;----------------------------c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor.
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº
53º do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------------Requerimento apresentado por Ernesto Martins Santos (consumidor 365/6700) –
Cfr. E/7465/2018): o requerente reclamou a fatura relativa ao mês de maio de 2018,
no valor de 411.24€.Verificou-se que:---------------------------------------------------------a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. Movimentos da
E/7465/2018), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico, a qual se
anexa ao processo:-----------------------------------------------------------------------------b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu ao rebentamento de
uma torneira existente no quintal que estaria protegida durante o Inverno mas que
ainda assim rebentou devido ao gelo;--------------------------------------------------------c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. Movimentos da
E/7465/2018), e que a água em excesso não terá entrado na rede de saneamento;------d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor
reclama um consumo lido de 123m3 sendo a média de todos os consumos de 13m3).
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais,
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,-----------------------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara
Municipal, a fim de que a mesma determine:----------------------------------------------R e u n i ã o
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---o deferimento do requerimento apresentado por Ernesto Martins Santos, ao abrigo
do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a faturação da
água consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média
do ano anterior,---------------------------------------------------------------------------------o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média
do ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------o débito das taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela média do
ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 15.11.2018: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprová-la nos termos propostos na mesma.-------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------SÉTIMO: Do Grupo Desportivo de Caça e Pesca do Concelho de Arganil, a
solicitar a concessão de apoio financeiro para fazer face às despesas com a
organização do evento “Montaria do Javali”, a realizar no dia 18 de Novembro. -------------Presente a informação INF/DDES/408, datada de 15/11/2018, da técnica
superior Filipa Travassos, que se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------Relativamente ao assunto supra mencionado, cujo pedido relacionado com a
presente informação tem a referência de entrada E/11499/2018 e, após análise da
documentação entregue e que segue em anexo, cumpre-me informar a V. Exa. o
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------Verifica-se que a entidade requerente cumpre com os requisitos de acesso
fixados no referido artigo 3.º do Regulamento Municipal para a Concessão de
Benefícios Públicos.-------------------------------------------------------------------------------Nestes termos e após apreciação superior, foi proposta a concessão de um apoio
para fazer face às despesas com a organização da Montaria ao Javali, no valor
correspondente a 1.500,00€ (mil e quinhentos euros).-----------------------------------------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, porém, considerando que o evento terá lugar a 18 de novembro do
corrente e que, a próxima Reunião de Câmara se realiza a 20 de Novembro, propõese que V. Exa. tome decisão relativamente a este pedido, sob posterior ratificação da
Câmara Municipal, na reunião imediatamente seguinte, nos termos do disposto no n.º
3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/9, na sua atual redação.--------------------------A presente informação foi anteriormente encaminhada à subunidade financeira
para cabimento e compromisso, cujos respetivos documentos se encontram
anexados.------------------------------------------------------------------------------------R e u n i ã o
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------Em anexo segue igualmente, 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 15.11.2018: “À Reunião de Câmara.”----------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador
Rui Silva, atribuir um subsídio ao Grupo Desportivo de Caça e Pesca do Concelho de
Arganil, no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), para fazer face às despesas
com a organização do evento “Montaria do Javali”.----------------------------------------------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------OITAVO: Da Beira Serra Adventure, a solicitar a concessão de apoio
financeiro para fazer face às despesas com a organização da iniciativa “Desafio Picos
do Açor” que decorrerá 13 a 16 de Dezembro e, a cedência do espaço multiusos,
auditório e balneários do edifício da Antiga Cerâmica Arganilense .---------------------------Presente a informação INF/DDES/406, datada de 15/11/2018, da técnica
superior Filipa Travassos, que se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------Exmo. Sr. Presidente:-----------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto supra mencionado, cujo pedido relacionado com a
presente informação tem a referência de entrada EE/2654/2018 e, após análise da
documentação entregue e que segue em anexo, cumpre-me informar a V. Exa. o
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------Verifica-se que a entidade requerente cumpre com os requisitos de acesso
fixados no referido artigo 3.º do Regulamento Municipal para a Concessão de
Benefícios Públicos.-------------------------------------------------------------------------------Nestes termos, após indicação superior, foi proposta a concessão de um apoio
para fazer face às despesas com a organização da iniciativa “Desafio Picos do Açor”,
no valor correspondente a 1 500,00€ (mil e quinhentos euros); a cedência do espaço
Multiusos, Auditório e balneários do edifício da Cerâmica Arganilense para os dias de
preparação e realização do evento (13 a 16 de dezembro), bem como o apoio na
divulgação da prova no formato online (redes sociais e portal municipal). Mais se
verifica que, embora a associação requerente não tenha sede no concelho de Arganil,
desenvolverá esta iniciativa no seu território, revelando-se esta de elevado interesse
municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se o encaminhamento deste pedido à próxima reunião
de Câmara para deliberação, uma vez que, nos termos do artigo 42.º do
Regulamento, sob condição de eficácia, todos os apoios ficam condicionados ao
expresso deferimento da Câmara Municipal.----------------------------------------------------A presente informação foi anteriormente encaminhada à subunidade financeira
para cabimento e compromisso, cujos respetivos documentos se encontram
anexados.------------------------------------------------------------------------------------R e u n i ã o
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------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 19.11.2018: “À Reunião de Câmara.”----------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que “estamos a falar de uma iniciativa relacionada
com uma prática desportiva que está em grande ascensão, o Trail, há um grupo de
jovens que está a desenvolver esta iniciativa em articulação com o Município, que tem
estado muito empenhados no sucesso deste evento e que para além do mais associa o
campeão nacional já pela terceira vez de Ultra Trail, o André Rodrigues que é do nosso
concelho; é um evento que neste momento conta já com cerca de 700 participantes
inscritos e consideramos que trará uma grande dinâmica para o território, associando
não só a questão dos participantes mas também daquilo que são os familiares que,
regra geral, também acompanham estes mesmos participantes.”------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio ao Grupo
Beira Serra Adventure, no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), para fazer face
às despesas com a organização da iniciativa “Desafio Picos do Açor” que decorrerá de
13 a 16 de Dezembro. Deliberou ainda, por unanimidade, aprovar a cedência do
espaço multiusos, auditório e balneários do edifício da Antiga Cerâmica Arganilense.--------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta,
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.---------------------------------

------NONO: Do Grupo Folclórico da Região de Arganil, a solicitar a concessão de
apoio financeiro para fazer face às despesas com a gravação de um CD com repertório
musical do Grupo. --------------------------------------------------------------------------------Presente a informação INF/DDES/409, datada de 15/11/2018, da técnica
superior Filipa Travassos, que se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------Relativamente ao assunto supra mencionado, cujo pedido relacionado com a
presente informação tem a referência de entrada EE/1797/2018 e, após análise da
documentação entregue e que segue em anexo, cumpre-me informar a V. Exa. o
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------Verifica-se que a entidade requerente cumpre com os requisitos de acesso
fixados no referido artigo 3.º do Regulamento Municipal para a Concessão de
Benefícios Públicos.-------------------------------------------------------------------------------Nestes termos e após apreciação superior, foi proposta a concessão de um apoio
para fazer face às despesas realizadas com a gravação de um CD com repertório
musical deste grupo, no valor correspondente a 500,00€ (quinhentos euros).---------------Face ao exposto, propõe-se o encaminhamento desta informação a Reunião de
Câmara, uma vez que, nos termos do artigo 42.º do Regulamento Municipal para a
Concessão de Benefícios Públicos, sob condição de eficácia, todos os apoios ficam
condicionados ao expresso deferimento da Câmara Municipal.---------------------------
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------A presente informação foi anteriormente encaminhada à subunidade financeira
para cabimento e compromisso, cujos respetivos documentos se encontram
anexados.------------------------------------------------------------------------------------------Em anexo segue igualmente, 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 19.11.2018: “À Reunião de Câmara.”----------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio ao Grupo
Folclórico da Região de Arganil, no valor de 500,00€ (quinhentos euros), para fazer
face às despesas com a gravação de um CD com repertório musical do Grupo.---------------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: Processo de Obras nº 30/2009, de Claúdia Margarida Pereira
Gonçalves – Declaração de Caducidade.-----------------------------------------------------Presente o parecer datado de 24/10/2018, do técnico superior Pedro Simões,
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--------------------------

------No seguimento de comunicação com referência S/6211/2018, datado de 18/09/2018,
a qual se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------------“(…) A licença de obras cessou a 13/04/2012, sem que tenha executado as
respetivas obras. Assim, propõe-se a declaração de caducidade do mesmo conforme
determinado pela alínea d) do nº3 do art.71º do RJUE na sua atual redação.-----------------------Assim, nos termos dos artigos 122.º e seguintes do Código de Procedimento
Administrativo, dispõe V.Ex.ª do prazo de 10 dias úteis contados do dia seguinte ao da
receção do presente ofício para se pronunciar, por escrito, sobre aquela intenção de
decisão, podendo, e assim o entender conveniente, consultar o processo no sector de
Licenciamento de Obras Particulares e Vistorias, situado no 1º andar do Edifício dos
Paços do Município, durante as horas de expediente”.-----------------------------------------------------No decorrer do prazo de audiência prévia, o requerente não se pronunciou sobre o
exposto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, propõe-se a V.Ex.ª, o encaminhamento do presente parecer à Reunião de
Câmara, para se proceder de acordo com o n.º5 do art.º 71 do RJUE, caducidade do
processo de obras n.º 30/2009.-----------------------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 09.11.2018: “À Reunião de Câmara.”-----------------------------------------------
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do
processo de obras nº 30/2009, nos termos da informação supra. À DGU.--------------------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
------PRIMEIRO: Empreitada de Reabilitação e Beneficiação da ETAR da Zona
Industrial da Relvinha – Proposta de aprovação do Parecer Técnico nº 3.------------------Presente a informação INF/DGU/665, datada de 14/11/2018, da técnica superior
Teresa Santos, que se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------Exmo. Sr, Presidente,-----------------------------------------------------------------------1 – A obra supracitada foi adjudicada por deliberação de Câmara, datada de 6 de
março de 2018, à empresa “Ambiágua, Gestão de Equipamentos de Águas, S.A..”
pela importância de 1.042 361,93€ (Um milhão e quarenta e dois mil, trezentos e
sessenta e um euros e noventa e três cêntimos), ao qual acresce o I.V.A. à taxa legal
em vigor e com um prazo de execução de 450 dias.-------------------------------------------2 – Procedeu-se à consignação da obra a 9 de julho de 2018.---------------------------3 – O contrato em causa obteve o visto do tribunal de contas no passado dia 2706-2018.-------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito desta empreitada, a empresa de fiscalização veio emitir o seu parecer
técnico respeitante aos trabalhos decorrentes da reformulação estrutural apresentada
pela equipa projetista (reformulação estrutural patente no parecer técnico n.º 2,
aprovado em deliberação de câmara em 06-11-2018).----------------------------------------No parecer técnico é mencionado que, no mapa de medições, nomeadamente no
ponto 2.3.1.2 estava previsto “Aterro e modelação das sobrelarguras utilizando os
produtos escavados e solos de empréstimo, adequados para a realização de aterros
(classe A -1 e A -2), por camadas de 25cm de espessura, incluindo compactação e
rega. (Nota: Verificar em obra se os materiais escavados são adequados para a
reposição de terras e aterros (classes A-1 e A-2) – 645m3).----------------------------------O que se verificou em obra é que os solos apresentam características
completamente distintas das previstas no projeto.---------------------------------------------Foram efetuados ensaios laboratoriais aos solos existentes na zona de
implantação do novo órgão, a uma profundidade de cera de 1m, tendo-se concluído
através dos mesmos que “o solo seria previsivelmente de classe A-7-6” e não de
classe A-1 e A-2, conforme preconizado em projeto.-------------------------------------------Nesta sequência e, conforme é mencionado pela fiscalização no parecer técnico,
foi efetuada uma reunião com a equipa projetista no local da obra, para que
pudessem verificar as características dos solos existentes. No seguimento da referida
visita, a equipa projetista sugeriu uma “reformulação estrutural do projeto, tendo em
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conta que seria a solução mais viável quer no ponto de vista económico quer no
estrutural”. ---------------------------------------------------------------------------------------“Assim, a nova solução estrutural para a parte das fundações do edifício de
tratamento que relativamente à inicialmente prevista consiste, resumida e
essencialmente, na execução de uma escavação mais profunda e, por consequência,
maior volume de movimento de terras, maior quantidade de betão armado e maior
quantidade de pinturas impermeabilizantes”.---------------------------------------------------A fiscalização denota ainda que a existência de uma linha de água a noroeste do
corpo principal da ETAR condicionou a solução adotada para as fundações, pelo que
“foi opção criar um muro de contenção, no tardoz da ETAR, em todo o seu
desenvolvimento, impedindo o arrastamento dos solos em aterro, por debaixo da
estrutura, que uma eventual subida do nível da água acima das cotas em que haverá
aterro poderia provocar. Também se preconizou uma cunha de enrocamento (EN
13383) ao longo do muro do tardoz, mais uma vez para controlar a erosão do talude”.
------A fiscalização entende que, perante o supra exposto, tendo em conta o parecer
técnico n.º 2 já aprovado em deliberação de câmara a 06-11-2018 e também “de
acordo com a alínea a, do ponto 1, do artigo 370.º do CCP, “são trabalhos a mais
aquele cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato que: se tenham
tornado necessários à execução da obra na sequência de uma circunstância
imprevista”, correspondendo assim aos trabalhos aqui expostos uma vez que são
imprescindíveis para a execução da obra”.------------------------------------------------------Tendo em conta as redefinições estruturais apresentadas pela equipa projetista,
foi apresentado pelo empreiteiro uma proposta de trabalhos (Proposta de trabalhos
n.º 2).---------------------------------------------------------------------------------------------Nesta proposta, a entidade executante apresenta um valor de 14.613,38€
(catorze mil, seiscentos e treze euros e trinta e oito cêntimos), ao qual acresce IVA à
taxa legal em vigor.-------------------------------------------------------------------------------A fiscalização, faz referência ao limite percentual próprio e autónomo para os
trabalhos a mais de 40% do preço contratual, de acordo com o CCP, verificando que
estes trabalhos, juntamente com os trabalhos a mais já aprovados no parecer técnico
n.º 1 em deliberação de câmara de 06-11-2018, “ficam muito aquém do referido
limite de 40% do preço contratual” (considerando o valor de 3.998,40€ - parecer
técnico n.º 1 e o valor de 14.613,38€ - parecer técnico n.º 3, totalizando o valor de
18.611,78€).--------------------------------------------------------------------------------------O empreiteiro refere na sua proposta que “a execução destes trabalhos provoca
um atraso de 20 dias úteis no planeamento da empreitada”, tendo por conseguinte
sido solicitado pela fiscalização que o empreiteiro fizesse um pedido por escrito de
prorrogação de prazo, para que posteriormente a fiscalização pudesse emitir o seu
parecer relativamente a esta situação.----------------------------------------------------------A fiscalização conclui que “após análise de todos os elementos referidos, dá
parecer favorável, quanto à execução deste trabalho, uma vez que sem ele não é
possível a execução dos trabalhos subsequentes da empreitada” e que “os preços
propostos são os previstos no contrato para os trabalhos da mesma espécie, ou seja,
os
previstos
para
movimentos
de
terras,
betão
armado
e
pinturas
impermeabilizantes”.-------------------------------------------------------------------------
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------A entidade de fiscalização conclui também que os trabalhos mencionados no
parecer técnico “constituem trabalhos a mais nos termos do artigo 370.º do CCP, cujo
preço e prazo devem ser determinados de acordo com o estipulado no artigo 371.º
do mesmo código”, pelo que, “sobre o dono de obra recai a obrigação de pagamento
dos referidos trabalhos na sua totalidade, 100%, no valor de 14.613,38€ + IVA”,
bem como “em cumprimento do disposto no artigo 375.º desse código, o dono de
obra e o empreiteiro devem proceder à sua formalização escrita”.----------------------------Face ao exposto, propõe-se a V. Exa. o envio da presente informação, bem
como o documento anexo (parecer técnico da fiscalização) à reunião de Câmara para
aprovação do referido parecer técnico, ou seja, os trabalhos a mais decorrentes da
reformulação estrutural do projeto de execução e posteriormente a sua formalização
escrita.---------------------------------------------------------------------------------------------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 15.11.2018: “À Reunião de Câmara.”----------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Parecer Técnico nº 3,
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.---------------------------------

------SEGUNDO: Empreitada de Reabilitação e Beneficiação da ETAR da Zona
Industrial da Relvinha – Proposta de aprovação do Auto de Medição nº 4 –
Trabalhos Contratuais de Outubro de 2018.------------------------------------------------------Presente a informação INF/DGU/650, datada de 07/11/2018, da técnica superior
Teresa Santos, que se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------Exmo. Sr. Presidente,-----------------------------------------------------------------------1 – A obra supracitada foi adjudicada por deliberação de Câmara, datada de 6 de
março de 2018, à empresa “Ambiágua, Gestão de Equipamentos de Águas, S.A..”
pela importância de 1.042 361,93€ (Um milhão e quarenta e dois mil, trezentos e
sessenta e um euros e noventa e três cêntimos), ao qual acresce o I.V.A. à taxa legal
em vigor e com um prazo de execução de 450 dias.-------------------------------------------2 – Procedeu-se à consignação da obra a 9 de julho de 2018.---------------------------3 – O contrato em causa obteve o visto do tribunal de contas no passado dia 2706-2018.-------------------------------------------------------------------------------------------Nesta fase, decorrido o quarto mês de trabalho em obra, a empresa de
fiscalização procedeu à entrega do auto de medição n.º 4 (E/11938/2018 de
07/11/2018), correspondente a 8,15 de trabalhos realizados, conforme mapa de
“Auto de Medição n.º 4”, na importância de 84.954,77€ (oitenta e quatro mil
novecentos e cinquenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), ao qual acresce o
I.V.A. à taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se o envio da presente informação a reunião de
Câmara, para efeitos de aprovação do referido auto.-------------------------------------R e u n i ã o
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AUTO N.º

1

2

3

4

Total

VALOR

22.040,13€

57.875,77€

39.593,99€

84.954,77€

204.464,66€

I.V.A.

1.322,41€

3.472,55€

2.375,64€

5.097,29€

12.267,88€

SOMA

23.362,54€

61.348,32€

41.969,63€

90.052,06€

216.732,54€

------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado
de 08.11.2018: “À Reunião de Câmara.”----------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição nº 4,
de Trabalhos Contratuais, de Outubro de 2018, 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.---------------------------------

Capítulo Sexto
Comunicações da Presidência
------O Senhor Presidente deu conhecimento do seguinte:-------------------------------------1 – Alteração nº 20 ao Orçamento de 2018 e Alteração nº 20 às GOP de 2018.--------A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------

ENCERRAMENTO

------E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião
quando eram doze 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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