
 
 
 
 
 
 
 
 

M U N I C Í P I O  D E  A R G A N I L  
CÂMARA MUNICIPAL  

 

  
                            RR ee uu nn ii ãã oo   dd ee   CC ââ mm aa rr aa   dd ee   11 99   dd ee   NN oo vv ee mm bb rr oo   dd ee   22 00 11 99  

1

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

REALIZADA EM 
 

19 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
 

 
 

 
------Aos dezanove dias do mês de Novembro do ano de 2019, 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 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 

 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para “dar nota de algumas situações que 
me parecem pertinentes. A primeira é para me congratular com a circunstância de, 
finalmente, ter sido submetido ao mercado o concurso público para a intervenção dos 
trabalhos de reperfilamento da plataforma da EN 342, entre Arganil e Côja; também 
como tenho dito, esta intervenção é determinante e é um pressuposto para que a 
outra empreitada, que está com os trabalhos suspensos possa ser retomada. Aquilo 
que está neste momento em cima da mesa é esta factualidade de no dia 8 de 
Novembro ter sido lançado o concurso, ter sido publicado em Diário da República o 
concurso público para esta intervenção, com um preço base de 510 mil euros. 
Paralelamente, a Infra-estruturas de Portugal, através da gestão regional de Viseu e 
Coimbra, deu nota do calendário previsto para esta intervenção, decorrendo o 
processo da forma previsível, é expectável que após tramitação burocrática que 
resulta deste concurso público, é expectável que a consignação desta empreitada 
possa ter lugar em Abril de 2020 e que a mesma seja concluída até Agosto do 
próximo ano; o prazo de execução é de 120 dias. Significa isto que, uma vez 
concluída esta intervenção de reperfilamento da plataforma, a empreitada que está 
com trabalhos suspensos será retomada e a previsão é que seja retomada em 

ACTA Nº 26 



 
 
 
 
 
 
 
 

M U N I C Í P I O  D E  A R G A N I L  
CÂMARA MUNICIPAL  

 

  
                            RR ee uu nn ii ãã oo   dd ee   CC ââ mm aa rr aa   dd ee   11 99   dd ee   NN oo vv ee mm bb rr oo   dd ee   22 00 11 99  

2

Setembro de 2020 e concluída até Dezembro do mesmo ano. Depois do histórico de 
insistências que temos vindo a fazer acerca deste processo, desta que é uma via 
absolutamente determinante para o território, queria congratular-me pelo facto de, 
finalmente, vermos a solução preconizada e a ser implementada.------------------------ 
------Também dar nota, e é um assunto que está relacionado com um dos pontos da 
ordem do dia, o concurso público para a ampliação da Zona Industrial da Relvinha; 
estão a decorrer um conjunto de actos burocráticos relacionados com o processo 
expropriativo de algumas parcelas em que ou não foi possível chegar ao contacto com 
os proprietários, ou os proprietários não aceitaram os valores que resultaram do 
Relatório, que oportunamente aqui foram objecto de aprovação. Esse processo 
burocrático passa por publicações em órgãos de comunicação social, que têm estado a 
acontecer, aconteceu em jornais do dia de ontem e acontece também em jornais de 
hoje; considerando agora a tramitação burocrática significa que os prazos ficarão a 
decorrer até ao dia 2 de Janeiro. Dia 2 de Janeiro é uma quinta-feira, o dia de 
expedição da ordem de trabalhos da reunião de Câmara de dia 7, aquilo que queria 
pedir-vos era compreensão pela circunstância de termos que aguardar pelo fim do dia 
2 de Janeiro para podermos enviar aquilo que for o resultado deste processo que está 
em aberto. Em teoria, significa que, se houver alguma manifestação de algum destes 
notificados, na sexta-feira de manhã, independentemente de já estar incluído na 
ordem de trabalhos na véspera, teremos que a considerar, para não perdermos mais 
tempo com este processo.-------------------------------------------------------------------  
------Naquilo que tem a ver com este processo expropriativo, a nossa pretensão é 
fazermos uma Assembleia Municipal extraordinária no dia 11 de Janeiro, para 
podermos apreciar o resultado deste processo expropriativo que culminará na reunião 
de Câmara de 7 de Janeiro.----------------------------------------------------------------- 
------Dar-vos nota também daquilo que foi o resultado de uma audiência de 
julgamento que teve lugar na semana passada, relacionada com um processo que 
tinha sido instaurado na sequência de uma inspecção de uma auditoria da Inspecção 
Geral de Finanças, em que um dos processos auditado estava relacionado com o Lote 
alienado à Salsicharia Soares & Damião, na Zona Industrial da Relvinha; basicamente, 
aquilo que resultou dessa inspecção, era a recomendação ao município para exercer 
os direitos que tinha sobre aquele lote, na medida em que tinha sido já realizado um 
significativo investimento público e estava, a construção destas instalações, parada. 
Esse processo tem andado com avanços e recuos, culminou na semana passada nesta 
audiência de julgamento, tendo-se chegado a um acordo, que passa por operar já no 
imediato a reversão deste lote para o município. Vale a pena também dizer que este 
prédio está onerado com uma hipoteca legal a favor da Segurança Social. Aquilo que 
se acordou foi esta solução, o imóvel é revertido no imediato para o município, 
considerando-se nesta reversão o valor que tinha sido o valor da alienação do lote à 
data, 47.711,00€, tinha sido o valor que o município recebeu por essa venda; 
paralelamente abre-se aqui uma janela temporal, com a Salsicharia Soares & Damião, 
de 18 meses; nestes 18 meses o município fica obrigado a não alienar e a Salsicharia 
Soares & Damião tem duas alternativas à sua disposição: ou articulando com o 
município uma solução prática para concluir a construção das instalações, ou então 
para encontrar um comprador interessado nestas mesmas instalações. Se ao fim de 
um ano e meio, nenhuma destas soluções for encontrada pela empresa, nessa altura 
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haverá lugar ao pagamento destes 47.711,94€, acrescido de um valor relacionado 
com benfeitorias que foram confirmadas pelos peritos indicados pelas partes, mais o 
perito indicado pelo Tribunal, benfeitorias essas que, aquelas que foram reconhecidas, 
dizem respeito à movimentação de terras no valor de 53.227,50€, valor que foi 
validado pelos peritos. Resumindo, esta situação acontecerá apenas e só, se neste 
horizonte temporal de ano e meio a empresa não encontrar nenhuma solução para 
que aquilo que está a acontecer agora não perdure no tempo.--------------------------- 
------Por último, dar-vos conhecimento de uma deliberação que teve lugar no último 
Conselho Intermunicipal da Comunidade, da última reunião que teve lugar na 
pretérita sexta-feira; nessa reunião foi tomada uma decisão relativamente ao Instituto 
Superior Miguel Torga. Não sei se todos terão essa percepção ou não, mas este 
Instituto é uma entidade de ensino universitário cujo alvará é pertença da 
Comunidade Intermunicipal, por via da sucessão legislativa que aconteceu num 
primeiro momento da Junta Distrital para a Assembleia Distrital; a Junta Distrital era a 
figura pré existente ao 25 de Abril de 1974, a Assembleia Distrital foi a figura que foi 
considerada posteriormente e que está consignada na Constituição da República 
Portuguesa. Com as decisões legislativas que aconteceram, nomeadamente aquelas 
que determinaram a fusão de muitas freguesias, no mesmo processo, as Assembleias 
Distritais foram esvaziadas de competências e de bens, e por via legislativa, esse 
património foi transferido para as inerentes Comunidades Intermunicipais. Por essa 
via, o Instituto Superior Miguel Torga é um património com activos e passivos que é 
actualmente da Comunidade Intermunicipal; diga-se, em abono da verdade que, 
nestes quarenta e muitos anos, pelo menos nunca que se dedicou especial 
preocupação nem muita atenção à gestão daquele Instituto que tem vindo a ser, na 
prática, gerido como se fosse um Instituto privado, ou pelo menos no sistema 
cooperativo, e aquilo que entretanto aconteceu, até por via de auditorias do Ministério 
da Educação, foram recomendações no sentido de conformar a gestão do Instituto 
com aquilo que é o quadro legal actualmente existente. Isto para fazer o intróito 
daquilo que foi a decisão que passou por destituir o órgão de gestão que estava em 
funções e previamente a essa destituição, também vale a pena dizer que o presidente 
do órgão de Gestão, o professor Carlos Amaral Dias, na sexta-feira de manhã, 
apresentou a renúncia ao cargo; foram todos destituídos, excepto ele, que se 
antecipou e renunciou ao cargo. No mesmo Conselho Intermunicipal foi nomeado um 
novo órgão de Gestão provisório e as pessoas que foram indicadas e aprovadas foram 
articuladas principalmente com a direção do Conselho Intermunicipal, mas este órgão 
de gestão será presidido, para já, pelo professor Manuel Serens e integrará o 
professor Luis Marinho, indicado pela Câmara de Coimbra, que tem esse direito, uma 
professora universitária que agora não me lembro do nome, tem um representante 
dos alunos, um representante dos professores e dois representantes da Comunidade 
Intermunicipal, que serão o Presidente da Câmara de Penela e o Presidente da 
Câmara de Penacova.”----------------------------------------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva para “manifestar a minha 
satisfação pelo facto de ter sido encontrada uma solução a nível temporal para a EN 
342, embora com atrasos mas está definido que 2020 será o ano de uma EN 342 
melhor, diferente, que muita falta faz ao concelho de Arganil.---------------------------- 
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------A razão da minha intervenção tem a ver com um pedido de esclarecimentos ao 
Senhor Presidente da Câmara sobre uma situação que é visível; depois da ponte do 
Sarzedo, nas Carvalhas de S. Pedro, do lado esquerdo para quem vem de Coimbra, 
está ali um edifício que parece uma nave industrial; gostava de conhecer a 
justificação que sustenta a aprovação do projecto, porque edifícios com aquela 
configuração, quanto a mim, não se enquadram naquela estrutura urbana. Estamos 
aqui a aprovar a ampliação da Zona Industrial da Relvinha precisamente para receber 
todas essas indústrias e a arquitectura que apresenta mais se assemelha a uma 
indústria, por isso o pedido de esclarecimento ao Senhor Presidente, para saber em 
que moldes é que esse edifício foi aprovado, para saber se é ou não uma indústria.”--- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale para dizer “uma primeira 
palavra para lamentar profundamente a morte de José Mário Branco, um homem 
notável que sempre se bateu pelos valores da democracia e que sofreu com a defesa 
desses valores, tendo sido um dos muitos presos políticos do regime e tendo de se 
exilar. Foi uma personalidade ímpar da nossa cultura, um grande músico, um grande 
produtor musical, e a sua morte constitui uma perda irreparável para a nossa cultura, 
para a nossa democracia e para o nosso País. Como tal, gostaria de propor uma nota 
de pesar pelo falecimento de José Mário Branco.------------------------------------------ 
------Uma segunda referência relativamente à EN 342. De facto, este era o desfecho 
esperado. A Infra-estruturas de Portugal sempre transmitiu serenidade e calma, 
relativamente à solução que seria encontrada a breve trecho para a EN 342. E aí está 
ela. Em 2020 a beneficiação da EN 342, entre Arganil e Côja, estará concluída. Como 
já aqui foi referido, é uma obra fundamental para o concelho de Arganil, e queremos 
deixar o nosso profundo reconhecimento e regozijo por ter sido durante a legislatura 
de um Governo do Partido Socialista que, finalmente, este desfecho teve a solução 
esperada.-------------------------------------------------------------------------------------  
------Quero fazer algumas perguntas. Uma primeira, relativamente à lixeira de 
Arganil. É uma situação que não se coaduna com o discurso que o Senhor Presidente 
tem vindo a realizar, no sentido de melhorar as condições ambientais do concelho de 
Arganil. É um passivo ambiental que ali temos e o que me referem é que a própria 
Câmara deposita resíduos nessa lixeira, pelo que gostaria de perguntar ao Senhor 
Presidente se isso corresponde à verdade ou não, e para quando é que o município de 
Arganil pretende, finalmente, acabar com aquele passivo ambiental no nosso 
concelho, que nos deve envergonhar a todos.--------------------------------------------- 
------Uma segunda pergunta, relativamente a um cartaz de grandes dimensões que se 
encontrava em São Martinho da Cortiça, colocado, suponho eu, por ocasião da Feira 
Franca, relativamente a um projecto de umas piscinas. Gostaríamos de pedir ao 
Senhor Presidente para nos explicar que projecto é aquele.------------------------------ 
------Uma terceira pergunta relativamente à nova Associação Florestal do Concelho de 
Arganil. Têm-nos referido que se têm sucedido reuniões das Assembleias de 
Compartes no sentido de os baldios se associarem a esta nova Associação. Mas 
segundo nos transmitem, há uma condição prévia, que é libertarem-se da co-gestão 
com o ICNF. Gostaria de saber se isto é verdade e, em caso afirmativo, qual a razão 
desta obrigatoriedade, transmitida a estas Associações de Compartes? Qual será o 
objecto desta Associação? Qual será o financiamento desta Associação? Quem é que 
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impõe esta obrigatoriedade de saída da co-gestão com o ICNF? Qual é a empresa que 
vai financiar o projecto? O que nos transmitem é que estas Assembleias de Compartes 
estão a votar uma integração nesta Associação, mas sem saberem qual é a entidade 
que vai financiar o projecto. Isto é tudo muito nebuloso. Já por uma ou duas vezes 
fizemos perguntas acerca desta matéria, mas nunca ficámos esclarecidos. 
Gostaríamos de uma explicação cabal relativamente a esta matéria.”-------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida para “deixar uma nota de 
regozijo por vermos o processo da EN 342, agora Estrada Regional 342, que até aqui 
estava estagnado, finalmente ser retomado. Ao que tudo indica e leva a crer, 2020 
será o ano da retoma dos trabalhos; numa primeira fase, através da correção e 
reperfilamento da plataforma viária, sendo que todos nós ansiamos pela sua 
conclusão, apesar de ser uma intervenção que ficará aquém daquilo que era 
esperado; ainda assim, permitirá diminuir as assimetrias entre os dois maiores polos 
populacionais do concelho. Ao contrário de outros, tenho uma visão muito mais 
alargada sobre o que considero ser uma mais-valia para o nosso território e não 
apenas, uma visão político-partidária desta questão. Independentemente do Governo 
que estiver em funções, e sempre o disse, trata-se de uma obrigação do estado, para 
com este território, concluir esta obra; falamos de uma necessidade imperiosa para o 
nosso território e por isso queria congratular-me por isso.”------------------------------- 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para explicar que “relativamente à 
construção na zona das Carvalhas, não será uma nave industrial uma vez que trata-se 
de uma infra-estrutura que tem que ser compatível com aquilo que é o uso urbano, 
salvo erro em solo urbano é admissível comércio e serviços mas a Senhora Vereadora 
Érica dará informação mais completa.------------------------------------------------------ 
------Relativamente à questão que o Senhor Vereador Fernando Vale designa de 
lixeira de Arganil, foi um assunto de que falámos aqui de forma muito abrangente, 
muito aprofundada, até à exaustão na última reunião de Câmara, mas podemos voltar 
a falar mais resumidamente deste tema; relembrar que aquilo que lá acontece é um 
acto absolutamente selvagem de alguns munícipes, que depositam de uma forma 
totalmente irregular, de uma forma totalmente ilegal, resíduos das mais diversas 
áreas. Quero aproveitar a oportunidade para, com toda a frontalidade, desmentir essa 
alegação, que é uma mentira, de que a Câmara deposita resíduos no sítio onde em 
tempos funcionou a antiga lixeira, que neste momento não é lixeira coisa nenhuma, 
aliás, aquele tipo de uso foi descontinuado com a criação do Sistema Multimunicipal, 
com o funcionamento da ERSUC, e é para lá que são encaminhados os resíduos 
sólidos. Quero aproveitar esta oportunidade, contudo, para dizer que o município 
regularmente e isso foi a informação que aqui transmiti na última reunião de Câmara, 
faz intervenções no sentido de retirar e encaminhar os resíduos que selvaticamente ali 
são depositados mas, ainda assim, a decisão que tomámos foi de apresentar 
participação junto do Ministério Público, face às práticas que ali acontecem que, volto 
a dizer, são totalmente selvagens, são totalmente ilegais, são reiteradas, pese 
embora a sinalética que reiteradamente é lá colocada e é também reiteradamente 
vandalizada, quer as vedações que reiteradamente são colocadas e também 
reiteradamente são vandalizadas. Aproveitar a oportunidade para dar nota desta 
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situação; estamos a trabalhar num processo de apresentação de uma participação 
junto do Ministério Público devido àquilo que ali acontece.-------------------------------- 
------Relativamente ao projecto da futura Zona de Lazer de S. Martinho da Cortiça, 
como saberão, trata-se de um processo que estava considerado no Orçamento e no 
Plano de 2019, que está também considerado no Orçamento e no Plano de 2020 e 
portanto é a concretização de um projecto importante para a freguesia de S. Martinho 
da Cortiça, do qual temos vindo aqui a falar ao longo dos meses.------------------------ 
------Quanto àquilo que foi designado de Associação Florestal, é uma Associação que, 
para todos os efeitos, é um agrupamento de baldios, objectivamente, os associados 
serão todos Comissões de Compartes e nessa medida, do ponto de vista prático, não 
deixa de ser uma Associação de Baldios.--------------------------------------------------- 
------Quanto à questão da co-gestão com o ICNF, resulta apenas de uma situação 
prática, obviamente que sobre o mesmo território, sobre as mesmas parcelas de 
terreno, não podem existir duas entidades diferenciadas alegadamente a fazerem 
intervenção florestal. Aquilo que temos constatado, com estas Comissões de 
Compartes é que objectivamente este exercício de co-gestão é um exercício virtual, 
na prática, a co-gestão do ICNF já há muitos anos que se cinge vender os lotes de 
madeira, em termos de investimento já há muitos anos que não tem sido assumido 
qualquer tipo de investimento por parte do Estado, e aquilo que se coloca em cima da 
mesa, por um lado é a impossibilidade prática e formal também de existir mais do que 
uma entidade a gerir o mesmo espaço, e por isso havia que conformar essa situação, 
mas também, com toda a lisura, com toda a transparência, tem sido explicado a todas 
estas Comissões de Compartes aquilo que é o enquadramento. Estamos aqui a tratar 
com entidades que são geridas por pessoas responsáveis e que tomam as decisões 
que são mais vantajosas para os territórios pelos quais são responsáveis.-------------- 
------Quanto à questão da afirmação que foi aqui deixada, quero também repudiar 
este tipo de afirmação, de que é tudo muito nebuloso; Senhor Vereador, aqui é tudo 
muito transparente até ao pormenor; vimos de um processo em que já investimos 
dezenas de horas de apresentação e de discussão com os interessados; está o figurino 
jurídico definido, que é do interesse dos territórios, estamos a falar aqui de uma 
estrutura que será inclusivamente, gerida pelos próprios Baldios, pelas Comissões de 
Compartes, proporcionalmente ao peso que cada um terá, na afectação de terrenos. 
Processo mais transparente que este não pode existir. Há aqui uma salvaguarda e 
uma circunstância, e volto a dizer isto porque me parece esquisito, pois há uma 
entidade que está disponível, do ponto de vista da responsabilidade social, para 
financiar um projecto com pés e cabeça, é isso que estamos a definir, que seja 
validado, para além de tecnicamente ser bem sustentado, que seja validado 
academicamente por uma instituição do Ensino Superior, e por isso neste processo 
está também a Escola Superior Agrária de Coimbra, mas enquanto não estivermos em 
condições de celebrar o documento que vai firmar este processo, este grupo não me 
autorizou a fazer a identificação do mesmo. Isto é muito linear. Já disse isto mais que 
uma vez, e volto aqui a repeti-lo: a questão que está aqui em cima da mesa, por 
parte deste grupo, é pura e simplesmente um financiamento no âmbito da 
responsabilidade social; esta empresa não terá qualquer papel na gestão deste 
processo, não terá qualquer tipo de retorno, não vai ter intervenção, não é deste 
sector; estamos a falar de algo que, infelizmente, não acontece mais vezes, que é de 
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existir um grupo que está disponível para financiar uma coisa com pés e cabeça, que 
faça sentido para o território e apenas por isso, e com esse objectivo. Relativamente a 
este processo é aquilo que posso aqui informar.”------------------------------------------ 
 
------Teve a palavra a Senhora Vereadora Érica Castanheira para explicar que 
“relativamente ao pedido de esclarecimento sobre o edifício que está a ser construído 
na zona das Carvalhas, há um processo de licenciamento que se iniciou o ano 
passado, efectivamente não é um edifício numa zona de produção, portanto o destino 
daquele edifício é comércio e serviços; o objectivo é instalar uma zona de armazém e 
comércio de aquecimento central e zona de armazém de caldeiras. Todo o processo 
foi transparente, foram solicitados os pareceres, inclusivamente à DRCC, porque se 
encontra numa zona também considerada como “Villa”, o parecer sobre arqueologia, 
parecer esse favorável, apenas condicionado pelo acompanhamento da obra por um 
arqueólogo, da ARS o parecer também foi favorável. Efectivamente a localização é em 
solo urbano, é em espaço residencial, mas compatível com comércio e serviços. As 
áreas cumprem os índices estabelecidos no PDM e não há aqui, de todo, nenhuma 
falha em termos nem de PDM nem da consulta às entidades necessárias, por 
estabelecimento de um armazém de comércio e serviços. Podemos considerar que 
visualmente não é muito bonito, mas também não está concluído, quando estiver 
poderemos dar a nossa opinião; na verdade, cumpre todos os critérios que estão no 
PDM e tem pareceres favoráveis de todas as entidades que tinham que ser 
consultadas.”--------------------------------------------------------------------------------- 
 
------Pediu ainda a palavra o Senhor Vereador Rui Silva para dizer “vou pegar nas 
suas palavras “podemos considerar” porque de facto podemos considerar; aceite esta 
minha leitura de que aquele edifício tem uma configuração análoga a uma nave 
industrial; chocou-me, integrado numa zona urbana surgir um edifício cujos traços 
dominantes são, de facto, de uma nave industrial de pequena dimensão; é essa a 
razão pela qual questionei. Em termos de arquitectura acho que fica muito mal ali; até 
é chocante; sobressai pela negativa.”------------------------------------------------------ 
 
------Pediu novamente a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale para “agradecer 
os esclarecimentos que nos deu.------------------------------------------------------------ 
------Ainda relativamente ao projecto da Zona de Lazer de S. Martinho da Cortiça, 
perguntar se é uma transferência da Zona de Lazer das Fronhas para S. Martinho, ou 
seja deslocalizar a Zona de Lazer que estava prevista para as Fronhas para S. 
Martinho da Cortiça, ou se a freguesia de S. Martinho da Cortiça terá duas Zonas de 
Lazer, uma nas Fronhas e outra em S. Martinho da Cortiça.------------------------------ 
------Relativamente a esta Associação de Baldios, não posso deixar de estranhar o 
facto de se manter na penumbra o nome do grupo empresarial que está com 
intenções de investir na área baldia do concelho de Arganil, numa vertente de 
responsabilidade ambiental, julgo eu, e não social. Comentar também aquilo que o 
Senhor Presidente disse relativamente ao ICNF, de ser um mero organismo que se 
limita a receber o produto do corte de árvores. Podemos criticar o ICNF por não 
investir tanto quanto devia, mas dizer que é um mero organismo que recebe o 
produto do corte de árvores, não é verdade. O ICNF realizou investimentos, nos 
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últimos anos, nos perímetros florestais da região, submeteu candidaturas à medida 
AGRIS e ao PO SEUR, que foram realizadas. Recordo-me de intervenções que foram 
realizadas nos pinhais, como desbastes, e que eram bem visíveis. Como tal, dizer que 
o ICNF é um mero organismo que se limita a receber o produto do corte de árvores, 
não é verdade e tenho que refutar liminarmente essa afirmação.------------------------ 
------Relativamente ainda a esta questão, uma vez que a Câmara está tão imiscuída 
na constituição desta Associação, gostaria de saber qual o plano de negócios para 
esta Associação, quem vai financiar esta Associação, quem vai dotar esta associação 
de meios técnicos e financeiros para que possa exercer as suas funções no espaço que 
lhe está cometido nas áreas baldias do concelho.”----------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente usou da palavra para “começar por fazer uma rectificação: 
eu não disse que o ICNF se limitava a ser um organismo que fazia corte de árvores ou 
que vendia lotes; aquilo que eu disse foi que relativamente a estes baldios de que 
estamos a falar, não tenho registo de ter havido qualquer outro tipo de intervenção, 
para além da venda de lotes de árvores e de comercialização deste material lenhoso. 
Naturalmente que reconheço que o ICNF tem muitas outras competências, uma área 
de abrangência muito alargada, a minha referência foi por reporte àquilo que são 
estas áreas incluídas neste processo.------------------------------------------------------- 
------Quanto à nova Associação que será constituída, devo dizer que isso será um 
assunto que extravasa completamente aquilo que são as competências municipais. 
Estamos a dar apoio na formação de uma entidade que será uma entidade 
exclusivamente privada; é uma Associação exclusivamente privada, em que os 
associados são, todos eles, Associações de Compartes; parece-me um bocadinho 
abusivo, algum tipo de questões que são aqui suscitadas, que extravasam aquilo que 
é a competência municipal. Ainda assim, vale a pena esclarecer que o que está em 
cima da mesa e é isso que este grupo faz questão, é que exista uma validação técnica 
e académica do projecto que vai ser implementado. Naturalmente que desse processo 
fará parte, para além da questão das intervenções técnicas, um Plano de Negócios, 
que serve essencialmente para dar conforto ao mecenas, não é um investidor, quero 
clarificar bem isto; um investidor é alguém que coloca dinheiro para ter retorno desse 
mesmo investimento, mas não é disso que estamos a falar; estamos aqui 
objectivamente a falar de responsabilidade social, a falar de um grupo que pega em 
parte dos lucros que tem para, a favor da sociedade, sem qualquer tipo de objectivo 
de retorno, coloca parte dos seus lucros em prol do bem comum. Que não é muito 
habitual, infelizmente, aparecerem mecenas com esta intenção, é verdade; felizmente 
temos essa sorte e as coisas vão acontecer.----------------------------------------------- 
------Relativamente à questão de S. Martinho da Cortiça, quero sublinhar o interesse 
que este processo merece, e está também transparecido nos documentos 
previsionais, e também já falei deste assunto por mais que uma vez, inclusivamente 
na Assembleia Municipal: regista-se uma vontade de alteração de um entendimento, 
que tem já cerca de dois anos, relativamente a um objectivo que existia, de criação 
de uma área de Lazer que considerasse também um espaço aquático. Em 
determinado momento a solução que existia passava por fazer a instalação desta área 
de Lazer num local próximo da albufeira das Fronhas; aquilo que é um local 
relativamente ermo, com fraca acessibilidade, e aquilo que foi o entendimento da 
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articulação mantida com a Junta de Freguesia de S. Martinho da Cortiça, é que essa 
localização não era a mais adequada e que se justificaria que um espaço com estas 
características fosse mais central, menos atreito a situações de potencial vandalismo, 
e nesse sentido a decisão que foi assumida foi de localizar esta Zona de Lazer junto 
ao Centro Escolar de S. Martinho da Cortiça e ao Pavilhão Polidesportivo. Foi esta a 
solução que foi definida em articulação com a Junta de Freguesia de S. Martinho da 
Cortiça, é aquela que vai ser implementada. Relativamente ao espaço que é um 
terreno municipal existente, junto à albufeira da Barragem das Fronhas, naturalmente 
que não será feito o investimento que estava preconizado, ainda assim, porque é uma 
zona que tem alguma utilização, principalmente por pescadores, aquilo que se 
pretende fazer é uma intervenção minimalista, de mero arranjo paisagístico, de 
gestão do coberto vegetal que existe, algum dele já tem características invasoras, 
com muitas acácias, será feito esse arranjo urbanístico, será criada uma intervenção 
minimalista, um pequeno espaço de estacionamento, e um ponto de apoio, sanitários 
para estes utilizadores que vão àquela zona. É isto que está decidido relativamente à 
freguesia de S. Martinho da Cortiça para este espaço de lazer.”-------------------------- 
 
------Teve a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale para dizer “Senhor 
Presidente, a minha dúvida centra-se no facto da Zona de Lazer das Fronhas ainda 
aparecer nas GOP. Fiquei um pouco confuso quando vi aquele grande cartaz a 
anunciar a Zona de Lazer de S. Martinho da Cortiça e fiquei sem saber se era Fronhas 
ou S. Martinho ou se era Fronhas e S. Martinho. Agora estamos esclarecidos que o 
investimento que era para ser feito na Zona de Lazer das Fronhas vai ser feito em S. 
Martinho da Cortiça. A Câmara demorou anos a perceber que o potencial turístico das 
Fronhas afinal acaba por não ser coisa nenhuma, porque ao longo dos anos aparece 
repetidamente nas GOP um investimento na Zona de Lazer das Fronhas, e o Senhor 
Presidente, de há uns meses para cá, vem referindo que o potencial turístico das 
Fronhas é nulo, ou quase nulo, pelas razões que já aqui explicou. Estranhamos que a 
Câmara tenha demorado tanto tempo a perceber ou a ter o entendimento de que as 
Fronhas não têm o potencial turístico que tem vindo a ser referido ao longo dos anos. 
------Relativamente à questão dos baldios, é de estranhar aquilo que o Senhor 
Presidente diz, até porque é a Câmara que tem vindo a acompanhar todos os 
conselhos directivos de baldios e que os tem instruído no sentido de aprovarem uma 
Associação cujos trâmites pelos quais se vai gerir foi a Câmara que delineou. Agora o 
Senhor Presidente diz que a Câmara não tem nada a ver com isso, que são os baldios 
que vão gerir e a Câmara está apenas a dar apoio. Gostaria de saber se a Câmara, 
que está tão empenhada em constituir esta Associação, vai depois abandonar os 
baldios e estes que se governem, porque aquilo que o Senhor Presidente acabou de 
referir foi isso mesmo. O que nós sabemos de fonte segura é que a Câmara 
acompanha de forma muito próxima o processo de constituição desta Associação, que 
está a instruir os Conselhos Directivos no sentido de votarem no sentido preciso do 
abandono da co-gestão. Agora o Senhor Presidente vem dizer que a gestão não é com 
a Câmara e que serão os baldios a fazer a gestão desta associação. Parece-me que 
esta situação, mais uma vez, volta a ser muito estranha e não posso deixar de o 
referir.----------------------------------------------------------------------------------------  
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------Também referir mais uma situação da qual não me lembrei há pouco, e que tem 
a ver com a questão da obrigatoriedade, ou pelo menos do aconselhamento que a 
Câmara está a dar aos Conselhos Directivos, de abandonarem a co-gestão com o ICNF 
porque não se coaduna haver uma gestão do ICNF e uma gestão de uma Associação 
de Baldios no mesmo espaço. Ora isso não é verdade. O Fundo Florestal Permanente 
e o ICNF, como o Senhor Presidente deve saber, estão a apoiar a constituição de 
Agrupamentos de Baldios, no sentido de os dotar técnica e financeiramente para uma 
melhor gestão das áreas baldias. O ICNF não está a solicitar aos conselhos directivos 
de baldios para abandonarem a co-gestão. Este apoio é precisamente no reforço da 
ligação dos Baldios com o ICNF e dotá-los de um corpo técnico que seja capaz de 
melhorar a gestão florestal naqueles espaços. Não sabemos o que é que está a ser 
preconizado para esta Associação de Baldios em Arganil e se vai ter um corpo técnico, 
ou não? Se vai haver recursos financeiros para a gestão desta Associação, ou não? O 
Senhor Presidente ainda não nos respondeu. A Câmara está muito empenhada na 
constituição desta Associação, conforme o Senhor Presidente demonstrou no 
Seminário realizado na Cerâmica, onde anunciou a constituição desta Associação e 
inclusive afirmou que os seus estatutos iriam ser assinados no dia sete de Setembro, 
dia do feriado municipal. O que nos refere agora é que a Câmara não tem nada a ver 
com isso, só está a apoiar de forma muito ligeira as Associações de Baldios na 
constituição desta nova Associação, mas depois a gestão é com elas. Mais uma vez 
não bate a bota com a perdigota e achamos tudo isto muito estranho.”----------------- 
 
------Usou novamente da palavra o Senhor Presidente para referir que “Senhor 
Vereador Fernando Vale, tenho que lhe dizer que as questões que coloca sobre as 
Zonas de Lazer de S. Martinho da Cortiça e das Fronhas, se tivesse estado na reunião 
de Câmara em que o Orçamento e o Plano foram discutidos, onde tive oportunidade 
aqui de esclarecer essa situação de uma forma cabal e dentro daquilo que foram as 
solicitações apresentadas, tinha percebido. Tenho pena que, reiteradamente, tenha 
que falar aqui de assuntos que já foram discutidos anteriormente, mas são ossos do 
ofício. Esta questão da Zona de Lazer, do espaço das Fronhas, do espaço de S. 
Martinho da Cortiça, volto a dizer, já foi aqui suficientemente discutida e esclarecida, 
já o fiz há pouco pela milésima vez, mas farei este esclarecimento as vezes que forem 
necessárias.---------------------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente à questão da intervenção florestal, percebo bem o incómodo do 
Senhor Vereador por perceber que o município e estas Associações de Baldios, estão a 
fazer aquilo que as entidades públicas, que são pagas por via do Orçamento de 
Estado, deviam fazer e não fazer; percebo bem esse incómodo; percebo bem o 
incómodo de se verificar que existem entidades, neste caso o ICNF, que nesta matéria 
em particular tem atribuições contratuais, específicas, por estarem num regime de co-
gestão, e percebo bem aquilo que é o incómodo de se constatar que o ICNF, que 
devia fazer um investimento destas áreas, que estão ardidas, que estavam em co-
gestão, esse investimento pura e simplesmente não está a acontecer. Esse é o 
incómodo, é perceber-se que o Estado Central, naquilo que são os vários organismos 
com competência na área das florestas, não fazem aquilo que deviam fazer, isso é 
muito incomodativo. Mas é bom sinal, eu costumo dizer que, quando nós 
incomodamos, é bom sinal, é sinal de que estamos a fazer aquilo que deve ser feito. 
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Depois, não deixa de ser curioso que se coloque em cima da mesa aquilo que, isso 
sim, é um negócio muito esquisito que é o negócio da criação dos agrupamentos de 
Baldios, em que o Estado, numa perspectiva de faz de conta, se dispõe a fazer o 
pagamento de técnicos durante cerca de 3 anos, para estarem nestes agrupamentos 
de Baldios, sem terem um tostão previsto para fazerem investimento. Isto sim, é 
lamentável. É absolutamente incrível que, olhando-se para aquilo que o Estado está a 
fazer, aquilo que é a inépcia do Estado, na área florestal, aquilo que é uma ausência 
de estratégia para a área florestal, é absolutamente incrível que depois se tenha o 
desplante de criticar aquilo que é uma iniciativa louvável, que é uma iniciativa que vai 
ser reconhecida, de intervenção florestal. E devo dizer que este processo em que 
estamos a trabalhar, eu não desresponsabilizei, antes pelo contrário, o envolvimento 
do município, o envolvimento da Câmara é total neste processo de constituição deste 
Agrupamento de Baldios; é um envolvimento total, porque é um envolvimento com 
um projecto que é determinante, um projecto que vai ser emblemático e vai ser 
exemplar para o país. Nós vamos ter a capacidade, com este apoio, que é abnegado, 
que é um apoio solidário, vamos ter capacidade para demonstrar como é que se faz, 
como é que deve ser feito um projecto de intervenção florestal; isso nós vamos fazer, 
e tenho pena que aquilo que é um projecto louvável, que é um projecto que só pode 
ser acarinhado, que depois ainda exista o desplante, porque não é outra coisa para 
além disso, o desplante de o criticar. É o desplante de, ao mesmo tempo, não ter a 
coragem de criticar aquilo que é uma ausência de estratégia do Estado, aquilo que é 
ausência dos organismos com competência na área florestal, relativamente a uma 
total negligência ou pelo menos uma total incapacidade de intervenção. Acho 
hilariante que as coisas sejam colocadas nos termos em que aqui foram colocadas, 
mas é o estado das coisas e é muito curioso que, ao mesmo tempo que se ache muito 
estranho um processo, que é louvável, se ache absolutamente normal ver o Estado a 
financiar os Agrupamentos de Baldios geridos por duas federações, para terem 
técnicos durante 3 anos a estudarem; vão lá estar técnicos a estudar e a definirem 
projectos que não se sabe muito bem para quê, porque sem meios financeiros não se 
faz nada, mas é o estado das coisas.”------------------------------------------------------   
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida para referir que “no 
seguimento da intervenção do Senhor Vereador Fernando Vale, sobre a Zona de Lazer 
das Fronhas, acabei por não perceber e gostava de saber, qual a sua posição sobre o 
tema, uma vez que disse que a Câmara Municipal demorou anos a perceber a 
ausência do potencial turístico para aquela zona; se me conseguisse explicar, gostava 
de saber qual é a posição do Senhor Vereador Fernando Vale sobre a mesma zona ou, 
eventualmente, se também é a posição da bancada do Partido Socialista.”-------------- 
 
------O Senhor Vereador Fernando Vale disse ainda que “Senhor Presidente, o meu 
incómodo é relativamente à falta de informação que temos, e nada mais, porque o 
senhor ainda não conseguiu explicar-nos o que vai ser o projecto para os baldios. 
Ainda não explicou e esse é o meu incómodo.--------------------------------------------- 
------Relativamente à falta de estratégia que o Senhor refere, só o faz por estar muito 
desatento e não tem acompanhado os procedimentos concursais que têm vindo a ser 
lançados para a floresta, em todas as áreas. De facto, o investimento que está a ser 
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realizado neste país, a nível florestal, não tem comparação com o passado. O 
investimento que está a ser realizado na rede primária é incomparavelmente superior 
ao que foi feito no passado. Temos 11.200 km de rede primária, dos quais, até 2017, 
tinham sido feitos 1000 km, e de 2017 para cá, já foram feitos 4.000 km de rede 
primária, o que é absolutamente extraordinário. O Senhor Presidente naturalmente 
não sabe destas matérias e comenta como bem entende. Relativamente à estranheza 
que o Senhor Presidente coloca na questão dos Agrupamentos de Baldios, devo referir 
que este projecto é um projecto que tem semelhanças com um outro projecto que 
permitiu constituir por volta de 2002 as Associações Florestais, que se alastraram por 
este nosso território do Pinhal Interior. Foi um projecto semelhante, em que o Estado 
financiava a constituição, através de fundos comunitários, de Associações de 
Produtores Florestais nos territórios rurais, sendo o Pinhal Interior o território nacional 
com um maior número de organizações de Produtores Florestais. O Senhor 
Presidente, com certeza, também achará ou questionará a utilidade destas 
Organizações de Produtores Florestais! Então o Estado aprovou financiamento para 
estas Organizações de Produtores Florestais para fazer o quê? Para estudarem? Ou foi 
para organizar a produção florestal? O Senhor Presidente não reconhece o trabalho 
que as Organizações de Produtores Florestais têm feito neste território? Pois o que se 
pretende fazer com os Agrupamentos de Baldios é exactamente o mesmo, ou seja 
dotá-los de recursos humanos e técnicos, com o objectivo de melhorar e potenciar os 
recursos florestais nos territórios comunitários. É para isso que este projecto serve. 
Mas o Senhor Presidente considera que são investimentos despiciendos, que não têm 
qualquer tipo de utilidade. Os Agrupamentos de Baldios são bem apoiados e o 
Contrato Programa é público, todos sabem o que é que se vai fazer. Quanto à 
Associação de Baldios que vai ser constituída em Arganil, não sabemos de nada e o 
Senhor Presidente refugia-se em subterfúgios para nos ir distraindo, introduz outros 
assuntos que nada têm a ver com a matéria, para divergir a atenção. Mas o que nós 
pretendemos são respostas concretas a esta situação, mas não existem. Volto a 
referir que não me causa incómodo nenhum, sou o primeiro a criticar o ICNF pela falta 
de resposta que tem relativamente a muitas matérias. A constituição de 
Agrupamentos de Baldios e o seu financiamento foi implementada por uma falta de 
resposta do ICNF. O Senhor Presidente continua a mandar areia para o ar, para os 
olhos das pessoas, continua a não responder. Eu estou na mesma como quando 
entrei, não sei absolutamente nada relativamente ao projecto dos baldios em Arganil. 
O Senhor Presidente não responde a nada, diz apenas que vai ser um projecto 
magnífico, e eu espero bem que sim, que seja um projecto magnífico, porque o nosso 
concelho precisa de projectos magníficos. Espero que este seja um deles, que seja o 
primeiro de muitos. Já agora, chamar à atenção o município de Arganil para a falta de 
gestão dos seus próprios espaços florestais, porque é confrangedor passarmos pelo 
Mosteiro de Folques e pela sua área florestal e constatar o estado em que está, cheio 
de invasoras. O investimento que foi ali feito há uns anos atrás encontra-se 
completamente abandonado. Senhor Presidente, quando critica os outros, ponha os 
olhos na sua casa.”--------------------------------------------------------------------------- 
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------O Senhor Presidente referiu ainda que “não tenho mais nada a acrescentar, 
apenas dizer, para quem não sabe, que a Quinta do Mosteiro está cedida, na sua 
totalidade, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional.”----------------------------     
 
 

 
ORDEM DO DIA  

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

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Diversos   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de Alteração da Estrutura e 
Organização dos Serviços Municipais de Arganil. - Submissão da proposta à 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

------Presente a informação I/DAGF/187, datada de 14/11/2019, que se dá por 
reproduzida, para todos os efeitos legais, e da qual se anexa cópia à acta.-------------- 

------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale para dizer que “gostaria que 
me explicasse a razão desta alteração ao Quadro de Pessoal e desta nova figura que o 
município propõe.”--------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que “o que está aqui em apreciação é o que está 
escrito, e portanto a documentação foi toda distribuída, se precisar de algum tempo 
para apreciar, podemos esperar; em concreto, o que é que quer saber?”--------------- 

------O Senhor Vereador Fernando Vale disse que “queria saber qual a razão pela 
qual a Câmara, neste momento, decidiu fazer esta alteração. Qual é a grande razão 
que subjaz esta decisão? É por uma questão de eficiência dos recursos, é o quê?”----- 

------O Senhor Presidente referiu que era por uma questão de gestão de recursos.---  

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos Senhores 
Vereadores Rui Silva, Fernando Vale e Tyoga Macdonald, submeter a proposta de 
Alteração da Estrutura e Organização dos Serviços Municipais de Arganil para 
deliberação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
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------SEGUNDO: Apreciação e votação da proposta de rectificação de deliberações 
da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, referentes à Isenção do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) dos imóveis afetados pelos incêndios 
de Outubro de 2017.----------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/324, datada de 31/10/2019, da chefe de 
divisão Ângela Marques, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Considerando:--------------------------------------------------------------------------- 
• Que a Câmara Municipal de Arganil, em reuniões ordinárias realizadas nos dias 20 de  
fevereiro, 18 de setembro e 18 de dezembro de 2018, deliberou concordar, 
respetivamente, com as informações técnicas INF/DAGF/46/2018, INF/DAGF 
SF/163/2018 e INF/DAGF SF/238/2018, no sentido de submeter à apreciação e 
deliberação da Assembleia Municipal a proposta de isenção do pagamento de Imposto 
sobre Imóveis (IMI) pelo prazo de 2 (dois) anos, a iniciar em 2018, tributo a liquidar 
em 2019 e seguintes, todos os prédios total ou parcialmente danificados pelos 
incêndios ocorridos no concelho de Arganil durante o mês de outubro do ano de 2017; 
• Que a Assembleia Municipal de Arganil, em sessões ordinárias realizadas em 24 de 
fevereiro, 29 de setembro e 29 de dezembro de 2018, deliberou aprovar as propostas 
da Câmara Municipal atrás mencionadas;--------------------------------------------------- 
• Que, compulsadas as atas das reuniões do órgão executivo e das sessões do órgão 
deliberativo, verifica-se que, à exceção da ata da reunião da Câmara Municipal 
realizada em 20 de fevereiro de 2018, os textos das respetivas deliberações não 
traduziram o sentido da vontade dos órgãos, constando dos mesmos apenas a isenção 
de IMI no ano de 2018;---------------------------------------------------------------------- 
• Que, nos termos do artigo 174º do Código do Procedimento Administrativo, os atos 
administrativos podem ser retificados, a todo o tempo, pelo órgão competente para a 
sua revogação, produzindo essa retificação efeitos retroativos, devendo a sua 
publicação ser efetuada pela mesma forma do ato retificado;----------------------------- 
------Considerando ainda:-------------------------------------------------------------------- 
• Que, por lapso dos serviços municipais, não foram incluídos os quatro prédios 
constantes do anexo à presente informação nas listas de imóveis afetados pelos 
incêndios, razão pela qual os mesmos não constaram da comunicação à Autoridade 
Tributária e Aduaneira realizada até 31 de dezembro de 2018, nos termos do nº 14 do 
artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.------------------------------- 
------Submeto à consideração de V. Exa. a apresentação de proposta à Câmara 
Municipal, no sentido de, ao abrigo do disposto no artigo 174º do Código do 
Procedimento Administrativo, deliberar:----------------------------------------------------- 
• Proceder à retificação das deliberações constantes das atas das reuniões ordinárias 
da Câmara Municipal realizadas em 18 de setembro e 18 de dezembro de 2018, no 
sentido de submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a proposta de 
isenção do pagamento de Imposto sobre Imóveis (IMI) pelo prazo de 2 (dois) anos, a 
iniciar em 2018, tributo a liquidar em 2019 e seguintes, todos os prédios total ou 
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parcialmente danificados pelos incêndios ocorridos no concelho de Arganil durante o 
mês de outubro do ano de 2017;------------------------------------------------------------ 
• Retificar as listas de imóveis afetados pelos incêndios, aprovadas pela Câmara 
Municipal, de forma a incluir os quatro prédios constantes do anexo à presente 
informação, cuja isenção de IMI totaliza 127,83€ (cento e vinte e sete euros oitenta e 
três cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------- 
• Propor à Assembleia Municipal que, ao abrigo da competência atrás mencionada, 
proceda à retificação das deliberações constantes das atas das sessões ordinárias 
realizadas em 24 de fevereiro, 29 de setembro e 29 de dezembro de 2018, no sentido 
de aprovar a proposta de isenção do pagamento de Imposto sobre Imóveis (IMI) pelo 
prazo de 2 (dois) anos, a iniciar em 2018, tributo a liquidar em 2019 e seguintes, 
todos os prédios total ou parcialmente danificados pelos incêndios ocorridos no 
concelho de Arganil durante o mês de outubro do ano de 2017;-------------------------- 
• Propor à Assembleia Municipal a retificação das listas de imóveis afetados pelos 
incêndios e aprovada pelo órgão deliberativo, de forma a incluir os quatro prédios 
constantes do anexo à presente informação, cuja isenção de IMI totaliza 127,83€ 
(cento e vinte e sete euros oitenta e três cêntimos).--------------------------------------- 
------À consideração superior.--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/324/2019, o seguinte:-------------------------------------------------- 

------a) – aprovar a rectificação da deliberação de Câmara referente ao ponto sexto, 
do capítulo Diversos, da reunião de Câmara de 18/09/2018, ficando a mesma com a 
seguinte redação: “A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do 
pagamento de Imposto sobre Imóveis (IMI) pelo prazo de 2 (dois) anos, a iniciar em 
2018, tributo a liquidar em 2019 e seguintes, todos os prédios total ou parcialmente 
danificados pelos incêndios ocorridos no concelho de Arganil durante o mês de 
Outubro do ano de 2017 e submeter esta proposta à deliberação da Assembleia 
Municipal”.------------------------------------------------------------------------------------  

------b) – aprovar a rectificação da deliberação de Câmara referente ao ponto sexto, 
do capítulo Diversos, da reunião de Câmara de 18/12/2018, ficando a mesma com a 
seguinte redação: “A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do 
pagamento de Imposto sobre Imóveis (IMI) pelo prazo de 2 (dois) anos, a iniciar em 
2018, tributo a liquidar em 2019 e seguintes, todos os prédios total ou parcialmente 
danificados pelos incêndios ocorridos no concelho de Arganil durante o mês de 
Outubro do ano de 2017 e submeter esta proposta à deliberação da Assembleia 
Municipal”.------------------------------------------------------------------------------------ 

------c) – aprovar a rectificação da deliberação de Câmara referente ao ponto quinto, 
do capítulo Diversos, da reunião de Câmara de 18/12/2018, devendo constar da 
actualização da listagem os seguintes imóveis:-------------------------------------------- 

ARTIGO MATRICIAL PROPRIETÁRIO 

U 1754 - Pomares António Castanheira - Cabeça de Casal da Herança de  

U 1313 - Pombeiro da  António Lourenço Rodrigues - Cabeça de Casal da Herança de  
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Beira 

U 903 - Cerdeira e Moura 
da Serra Diamantina dos Anjos - Cabeça de Casal da Herança de  

U 1644 - Benfeita Inês Isabel Barbas Pinto de Moura 

------d) – submeter à Assembleia Municipal a proposta de rectificação das 
deliberações do ponto 14º da sessão de 24/2/2018, do ponto 8º da sessão de 
29/09/2018 e do ponto 11º da sessão de 29/12/2018, devendo as mesmas ficar com 
a seguinte redação: “A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta da Câmara Municipal de isentar do pagamento de Imposto sobre Imóveis 
(IMI) pelo prazo de 2 (dois) anos, a iniciar em 2018, tributo a liquidar em 2019 e 
seguintes, todos os prédios total ou parcialmente danificados pelos incêndios 
ocorridos no concelho de Arganil durante o mês de Outubro do ano de 2017” e ainda 
do ponto 10º, da sessão de 29/12/2018, devendo constar da actualização da listagem  
os seguintes imóveis:------------------------------------------------------------------------ 

ARTIGO MATRICIAL PROPRIETÁRIO 

U 1754 - Pomares António Castanheira - Cabeça de Casal da Herança de  

U 1313 - Pombeiro da  
Beira 

António Lourenço Rodrigues - Cabeça de Casal da Herança de  

U 903 - Cerdeira e Moura 
da Serra Diamantina dos Anjos - Cabeça de Casal da Herança de  

U 1644 - Benfeita Inês Isabel Barbas Pinto de Moura 

------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: Valor a transferir para a Freguesia de Benfeita, relativo ao 1º 
trimestre de 2019, no seguimento do Protocolo de Entrega da Gestão de Sistemas 
de Abastecimento de Água.------------------------------------------------------------------ 

------Presente a informação INF/DAGF SF/136, datada de 24/08/2019, da técnica 
superior Joana Duarte, cujo teor 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 Freguesia da Benfeita, 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 
abastecimento de água da Dreia, Benfeita e Monte Frio no 1º trimestre de 2019 
ascenderam a 2.677,54€;-------------------------------------------------------------------- 
● E as despesas suportadas pelo Município de Arganil com os subsistemas de 
abastecimento de água da Dreia, Benfeita e Monte Frio no 1º trimestre de 2019 foram 
de 889,01€.----------------------------------------------------------------------------------- 
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------Assim, propõe-se que o valor a transferir para a Freguesia da Benfeita seja de 
1.788,53€.------------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 14.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SF/136/2019, aprovar a transferência do valor de 2.677,54€ (dois 
mil seiscentos e setenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos) para a Freguesia 
de Benfeita, relativo ao 1º trimestre de 2019, no seguimento do Protocolo de Entrega 
da Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água.--------------------------------------- 

------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: Protocolo de entrega do sistema público de abastecimento de 
água à população de Tojo e da transferência da respectiva gestão para o 
Município de Arganil. - Submissão da proposta à Assembleia Municipal.--------------  

------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.----------------------------------- 

------Presente ainda a informação INF/DAGF/326, datada de 12/11/2019, da técnica 
superior Paula Morgado, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Senhor Presidente,-------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto em epígrafe, eis o que me cumpre informar a V. Exa--- 
------Com a crescente exigência da legislação comunitária e nacional, e de acordo com 
as recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), 
relativas aos serviços de águas, nomeadamente as atividades de abastecimento de 
água às populações, de saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos 
urbanos é imperioso a transferência destes serviços para a esfera pública, no caso 
concreto, para a competência dos Municípios.---------------------------------------------- 
------Tanto a entidade reguladora, como toda a legislação que rege o setor têm vindo a 
preconizar a integração territorial e funcional dos sistemas de abastecimento de água, 
de forma a potencializar a economia e melhorar a qualidade do serviço prestado aos 
utilizadores, assegurando a correta sustentabilidade dos sistemas.----------------------- 
------Em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei (DL) 
nº194/2009, de 20 de agosto, a gestão dos serviços municipais de abastecimento 
público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos 
urbanos é uma atribuição dos municípios e, nos termos do nº2 do art.7º do DL, as 
situações de gestão destes serviços por freguesias e associações de utilizadores, 
comummente conhecidas por comissões de melhoramentos, estão sujeitas ao regime 
transitório do artigo 78º do Decreto-Lei, razão pela qual os sistemas de abastecimento 
de água do Concelho e respetiva gestão têm que ser transferidos para a esfera 
municipal.------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Neste sentido, procedeu-se à negociação com a COMISSÃO DE MELHORAMENTOS 
DE TOJO, relativamente à transferência do sistema público de abastecimento de água 
e respetiva gestão para o Município de Arganil, que culminou na aceitação do Protocolo 
que se anexa.---------------------------------------------------------------------------------  
------Considerando o supra exposto, proponho a V. Exa que a Câmara Municipal, nos 
termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
submeta à apreciação e votação da Assembleia Municipal a integração dos sistemas de 
abastecimento de água na gestão do Município e a aceitação dos termos do clausulado 
do respetivo Protocolo, em conformidade com a alínea k) do nº 2 do artigo 25º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 
194/2009, de 20 de agosto.------------------------------------------------------------------ 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta do 
Protocolo de Entrega do Sistema Público de Abastecimento de Água à população de 
Tojo e transferência da respectiva gestão para o Município de Arganil, para deliberação 
da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------QUINTO: Protocolo de entrega do sistema público de abastecimento de 
água à população de Enxudro e da transferência da respectiva gestão para o 
Município de Arganil. - Submissão da proposta à Assembleia Municipal. -------------- 

------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.----------------------------------- 

------Presente ainda a informação INF/DAGF/327, datada de 12/11/2019, da técnica 
superior Paula Morgado, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Senhor Presidente,-------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto em epígrafe, eis o que me cumpre informar a V. Exa--- 
------Com a crescente exigência da legislação comunitária e nacional, e de acordo com 
as recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), 
relativas aos serviços de águas, nomeadamente as atividades de abastecimento de 
água às populações, de saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos 
urbanos é imperioso a transferência destes serviços para a esfera pública, no caso 
concreto, para a competência dos Municípios.---------------------------------------------- 
------Tanto a entidade reguladora, como toda a legislação que rege o setor têm vindo a 
preconizar a integração territorial e funcional dos sistemas de abastecimento de água, 
de forma a potencializar a economia e melhorar a qualidade do serviço prestado aos 
utilizadores, assegurando a correta sustentabilidade dos sistemas.----------------------- 
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------Em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei (DL) 
nº194/2009, de 20 de agosto, a gestão dos serviços municipais de abastecimento 
público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos 
urbanos é uma atribuição dos municípios e, nos termos do nº2 do art.7º do DL, as 
situações de gestão destes serviços por freguesias e associações de utilizadores, 
comummente conhecidas por comissões de melhoramentos, estão sujeitas ao regime 
transitório do artigo 78º do Decreto-Lei, razão pela qual os sistemas de abastecimento 
de água do Concelho e respetiva gestão têm que ser transferidos para a esfera 
municipal.------------------------------------------------------------------------------------- 
------Neste sentido, procedeu-se à negociação com a COMISSÃO DE MELHORAMENTOS 
DE ENXUDRO, relativamente à transferência do sistema público de abastecimento de 
água e respetiva gestão para o Município de Arganil, que culminou na aceitação do 
Protocolo que se anexa.----------------------------------------------------------------------  
------Considerando o supra exposto, proponho a V. Exa que a Câmara Municipal, nos 
termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
submeta à apreciação e votação da Assembleia Municipal a integração dos sistemas de 
abastecimento de água na gestão do Município e a aceitação dos termos do clausulado 
do respetivo Protocolo, em conformidade com a alínea k) do nº 2 do artigo 25º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 
194/2009, de 20 de agosto.------------------------------------------------------------------ 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta do 
Protocolo de Entrega do Sistema Público de Abastecimento de Água à população do 
Enxudro e transferência da respectiva gestão para o Município de Arganil, para 
deliberação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEXTO: Protocolo de entrega do sistema público de abastecimento de 
água à população de Cepos e Teixeira e da transferência da respectiva gestão 
para o Município de Arganil. - Submissão da proposta à Assembleia Municipal. ------ 

------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.----------------------------------- 

------Presente ainda a informação INF/DAGF/328, datada de 12/11/2019, da técnica 
superior Paula Morgado, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Senhor Presidente,-------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto em epígrafe, eis o que me cumpre informar a V. Exa.-- 
------Com a crescente exigência da legislação comunitária e nacional, e de acordo com 
as recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), 
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relativas aos serviços de águas, nomeadamente as atividades de abastecimento de 
água às populações, de saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos 
urbanos é imperioso a transferência destes serviços para a esfera pública, no caso 
concreto, para a competência dos Municípios.---------------------------------------------- 
------Tanto a entidade reguladora, como toda a legislação que rege o setor têm vindo a 
preconizar a integração territorial e funcional dos sistemas de abastecimento de água, 
de forma a potencializar a economia e melhorar a qualidade do serviço prestado aos 
utilizadores, assegurando a correta sustentabilidade dos sistemas.----------------------- 
------Em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei (DL) 
nº194/2009, de 20 de agosto, a gestão dos serviços municipais de abastecimento 
público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos 
urbanos é uma atribuição dos municípios e, nos termos do nº2 do art.7º do DL, as 
situações de gestão destes serviços por freguesias e associações de utilizadores, 
comummente conhecidas por comissões de melhoramentos, estão sujeitas ao regime 
transitório do artigo 78º do Decreto-Lei, razão pela qual os sistemas de abastecimento 
de água do Concelho e respetiva gestão têm que ser transferidos para a esfera 
municipal.------------------------------------------------------------------------------------- 
------Neste sentido, procedeu-se à negociação com a UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
CEPOS E TEIXEIRA, relativamente à transferência do sistema público de abastecimento 
de água e respetiva gestão para o Município de Arganil, que culminou na aceitação do 
Protocolo que se anexa.----------------------------------------------------------------------  
------Considerando o supra exposto, proponho a V. Exa que a Câmara Municipal, nos 
termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
submeta à apreciação e votação da Assembleia Municipal a integração dos sistemas de 
abastecimento de água na gestão do Município e a aceitação dos termos do clausulado 
do respetivo Protocolo, em conformidade com a alínea k) do nº 2 do artigo 25º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 
194/2009, de 20 de agosto.------------------------------------------------------------------ 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta do 
Protocolo de Entrega do Sistema Público de Abastecimento de Água às populações de 
Cepos e Teixeira e transferência da respectiva gestão para o Município de Arganil, para 
deliberação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SÉTIMO: Adenda ao Protocolo de entrega do sistema público de 
abastecimento de água à população de Malhada da Chã e da transferência da 
respectiva gestão a favor do Município de Arganil. - Submissão da proposta à 
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 
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------Presente um exemplar da Adenda ao Protocolo em apreço, que se dá por 
reproduzido, para todos os efeitos legais, e do qual se anexa cópia à acta.-------------- 

------Presente ainda a informação INF/DAGF/329, datada de 13/11/2019, da chefe de 
divisão Ângela Marques, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Considerando:--------------------------------------------------------------------------- 
• que a Assembleia Municipal de Arganil, em sessão ordinária realizada em 24 de 
junho de 2017, sob proposta da Câmara Municipal de 16 de maio de 2017, deliberou 
aprovar o “Protocolo de entrega do sistema público de abastecimento de água à 
população de Malhada Chã e da transferência da respetiva gestão a favor do Município 
de Arganil”;------------------------------------------------------------------------------------ 
• que o nº  3 da Cláusula 2ª  do mencionado Protocolo estipulava que, como medida 
de compensação pela transferência da propriedade do sistema público de 
abastecimento de água para o Município de Arganil, “o consumo de água do 
equipamento Casa de Convívio/Sede da Malhada Chã, será totalmente suportado pelo 
Município de Arganil, sem limite temporal, salvaguardando o Município a possibilidade 
de, caso se verifique alteração das circunstâncias de facto e/ou de direito, limitar esta 
isenção, mediante deliberação do órgão deliberativo”;------------------------------------- 
• que o Município de Arganil procedeu à instalação de contadores na citada localidade 
no mês do passado mês de julho, tendo dado início à faturação do serviço de 
abastecimento de água;---------------------------------------------------------------------- 
• que, após a referida instalação de contadores, a Comissão de Melhoramentos da 
Malhada Chã requereu a isenção do pagamento das tarifas dos serviços de 
abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 
urbanosrelativas ao edifício da antiga escola do primeiro ciclo do ensino básico, 
propriedade do Município de Arganil e entregue em regime de comodato à mencionada 
Comissão de Melhoramentos em 7 de junho de 2013;------------------------------------- 
• que, após a referida instalação de contadores, a Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Piódão requereu a isenção do pagamento das tarifas dos serviços de 
abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 
urbanos relativas ao edifício da Capela de Santa Bárbara, justificando o pedido pelo 
facto daquele património ser para usufruto da população da Malhada Chã;-------------- 
------Submeto à consideração de V. Exa. a apresentação de proposta à Câmara 
Municipal, no sentido de, ao abrigo do artigo 173º, conjugado com o artigo 165º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, deliberar:-------------------------- 
• Propôr à Assembleia Municipal a aprovação da seguinte adenda ao nº 3 da Cláusula 
2ª do “Protocolo de entrega do sistema público de abastecimento de água à população 
de Malhada Chã e da transferência da respetiva gestão a favor do Município de Arganil: 
“3 – Ainda como medida de compensação de tal transferência, o Município de Arganil 
isentará a Comissão de Melhoramentos da Malhada Chã, sem limite temporal, do 
pagamento das tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água, de 
saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, relativas ao edifício 
da Casa de Convívio/Sede da Comissão de Melhoramentos da Malhada Chã, prédio 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Piódão sob o artigo 441, e do edifício 
da antiga escola do primeiro ciclo do ensino básico da Malhada Chã, prédio inscrito na 
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matriz predial urbana da freguesia de Piódão sob o artigo 339, bem como isentará a 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Piódão do pagamento das tarifas relativas 
aos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão 
de resíduos urbanos, relativas ao edifício da Capela de Santa Bárbara, localizada na 
Malhada Chã, prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Piódão sob o 
artigo 384, salvaguardando o Município a possibilidade de, caso se verifique alteração 
das circunstâncias de facto e/ou de direito, limitar estas isenções, mediante 
deliberação do órgão deliberativo”.---------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que “isto tem a ver com uma circunstância que 
temos reconhecido ou considerado, em todos estes Protocolos, que é de, relativamente 
a alguns equipamentos colectivos, como seja a Casa de Convívio ou a Capela, aquilo 
que temos assumido nestes Protocolos todos, é a isenção de pagamento de água; no 
Protocolo da Malhada Chã, aquele que tinha sido celebrado, era omisso relativamente 
a uma das situações, Casa de Convívio, e é essa situação que está considerada nesta 
Adenda.”---------------------------------------------------------------------------------------  

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta da Adenda 
ao Protocolo de Entrega do Sistema Público de Abastecimento de Água à população de 
Malhada Chã e transferência da respectiva gestão para o Município de Arganil, para 
deliberação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------OITAVO: Apreciação e votação da proposta de aceitação do espólio sobrante 
do projecto social CLDS 3G, por parte do Centro Social e Paroquial de Côja ao 
Município de Arganil.---------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/325, datada de 12/11/2019, da técnica superior 
Paula Morgado, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------- 

------Exmo. Senhor Vereador Luís Almeida,------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto em epígrafe, eis o que me cumpre informar, a V. Exa: 
------Considerando que:---------------------------------------------------------------------- 
---I - O projeto desenvolvido no âmbito do CLDS 3.ªG terminou;------------------------- 
---II - O Centro Social e Paroquial de Côja manifestou a intenção de doar, ao Município 
de Arganil, o espólio sobrante do projeto social do CLDS 3G;----------------------------- 
---III - É necessário conservar, classificar e administrar o património;------------------- 
---IV - O espólio fica disponível para empréstimo, mediante pedido atempado e 
fundamentado, às coletividades e associações municipais;-------------------------------- 
------Submeto à consideração de V. Exa a apresentação da proposta à Câmara 
Municipal, no sentido de, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre a aceitação da doação do conjunto de 
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bens descrito na listagem, em anexo, cujo valor patrimonial estimado é de 3.919.47€ 
(três mil novecentos e dezanove euros e quarenta e sete cêntimos) e, que se destina a 
integrar o património municipal, bem como aprovar a minuta do contrato de doação 
anexada.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/325/2019, aceitar o espólio sobrante do projecto social CLDS 3G, 
por parte do Centro Social e Paroquial de Côja ao Município de Arganil, bem como 
aprovar a Minuta do Contrato de Doação correspondente.--------------------------------- 

------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: Apreciação e votação da candidatura efetuada pela Mundilacus, Lda, 
para arrendamento do Gabinete nº 2 do CETA (Centro Empresarial e Tecnológico de 
Arganil).--------------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/GFEGQ/11, datada de 14/11/2019, da técnica superior 
Maria do Carmo Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------Vimos pelo presente dar conhecimento a V. Exa. da candidatura efetuada pela 
Mundilacus, Lda. para arrendamento do gabinete n.º 2 do CETA, a qual deu entrada 
nesta autarquia no dia 04/11/2019 (E/12538/2019, que consta como documento 
relacionado). A Mundilacus, Lda. é uma sociedade por quotas, no ato representada 
pelos gerentes Ricardo Jorge Castanheira Pinto e Pedro Augusto Correia Dias, com 
sede na Freguesia de São Martinho da Cortiça, cujo objeto visa a manutenção, 
comércio, importação, exportação, limpeza e construção de piscinas e equipamentos 
relacionados com a atividade, assim como a construção civil e obras públicas.---------- 
------Como já referido, e no seguimento de uma visita ao CETA para conhecimento das 
instalações, a Mundilacus, Lda. propõe-se arrendar o gabinete n.º 2, com uma área de  
18,70m2 e cujo arrendamento tem subjacente o pagamento de uma renda mensal de 
93,50€, aos quais acrescem 25,00€ mensais destinados a suportar os serviços 
disponibilizados por esta autarquia.--------------------------------------------------------- 
------De acordo com o disposto no artigo 5.º do Regulamento do CETA, o qual 
estabelece quais os procedimentos para formalização das candidaturas, o interessado 
procedeu à entrega dos documentos abaixo referidos e remetidos em anexo, cuja 
conformidade verificámos:-------------------------------------------------------------------  
● Formulário de candidatura;----------------------------------------------------------------  
● Certidão permanente subscrita em 07/10/2019 e válida até 07/10/2020;--------------  
● Certidão comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira em 03/10/2019 e válida pelo período de 3 meses;----------------  
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● Certidão comprovativa da situação contributiva regularizada, emitida pela Segurança  
Social em 03/10/2019 e válida pelo período de 4 meses;----------------------------------  
● Documentos de identificação dos sócios gerentes.---------------------------------------- 
------Face ao exposto anteriormente e de acordo com o definido no número 1 do artigo 
8.º do Regulamento do CETA, o qual determina que “a decisão sobre o acesso e 
instalação no Centro Empresarial e Tecnológico caberá à Câmara Municipal, através de 
deliberação”, submetemos o assunto à consideração superior.---------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 14.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/GFEGQ/11/2019, aprovar o arrendamento do Gabinete nº 2 do CETA 
(Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil) à Mundilacus, Lda, mediante o 
pagamento de uma renda mensal de 93,50€, aos quais acrescem 25,00€ mensais 
destinados a suportar os serviços disponibilizados pela autarquia.------------------------ 

------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.--------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Segundo 

Expediente 
 
------PRIMEIRO: Da Associação Filarmónica de Arganil, ofício a solicitar a 
atribuição de um apoio pontual, para fazer face às despesas com a reparação de 
viatura.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/297, datada de 08/10/2019, do técnico superior 
Alfredo Costa, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------- 

------Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arganil,-------------------------------  
------Relativamente ao assunto supra mencionado, cujo pedido relacionado com a 
presente informação tem a referência de entrada EE/775/2019 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 atribuição de um apoio 
pontual no valor de 3750€ para fazer face às despesas com a referida reparação.------- 
------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.--------------------------------------------------------------------------------------  
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------A presente informação foi anteriormente encaminhada à subunidade financeira 
para cabimento e compromisso, cujos respetivos documentos se encontram 
anexados.------------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/297/2019, atribuir um subsídio no valor de 3.750,00€ (três mil 
setecentos e cinquenta euros) à Associação Filarmónica de Arganil, para fazer face às 
despesas com a reparação de uma viatura.------------------------------------------------ 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Da Associação Beira Serra Adventure, ofício a solicitar a 
atribuição de subsídio para ajudar a custear as despesas inerentes da realização do 
Trail “Desafios Picos do Açor, que decorrerá nos dias 14 e 15 de Dezembro.------------   

------Presente a informação INF/DAGF/302, datada de 11/10/2019, do técnico superior 
Alfredo Costa, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------- 

------Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arganil,-------------------------------  
------Relativamente ao assunto supra mencionado, cujo pedido relacionado com a 
presente informação tem a referência de entrada EE/1923/2019 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 atribuição de um apoio 
pontual no valor de 3500€ para fazer face às despesas com o referido evento.---------- 
------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.--------------------------------------------------------------------------------------  
------A presente informação foi anteriormente encaminhada à subunidade financeira 
para cabimento e compromisso, cujos respetivos documentos se encontram anexados. 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que “como se recordarão, no ano passado 
também já houve apoio a esta iniciativa, uma iniciativa que cumpriu largamente os 
objectivos fixados. Aqui também como sabem a situação é idêntica ao ano anterior, o 



 
 
 
 
 
 
 
 

M U N I C Í P I O  D E  A R G A N I L  
CÂMARA MUNICIPAL  

 

  
                            RR ee uu nn ii ãã oo   dd ee   CC ââ mm aa rr aa   dd ee   11 99   dd ee   NN oo vv ee mm bb rr oo   dd ee   22 00 11 99  

26

grosso deste valor tem a ver com acautelar as questões da segurança, 
nomeadamente com a contratação dos Bombeiros Voluntários.”------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/302/2019, atribuir um subsídio no valor de 3.500,00€ (três mil e 
quinhentos euros) à Associação Beira Serra Adventure, para fazer face às despesas 
inerentes da realização do Trail “Desafios Picos do Açor, que decorrerá nos dias 14 e 
15 de Dezembro.----------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Do Agrupamento de Escolas de Arganil a solicitar a atribuição 
de um apoio em espécie, para procederem à pavimentação da área coberta das 
traseiras das oficinas. ----------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de 
Escolas de Arganil, um apoio em espécie, consubstanciado na entrega de 30 sacos de 
cimento, 6 metros de areia do rio, 3 metros de brita nº 0.5 e 3 metros de brita nº 2, 
correspondentes ao valor total de 241,69€.------------------------------------------------ 

------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.--------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Terce i ro  

Empreitadas   

 
------PRIMEIRO: Ampliação do Parque Industrial da Relvinha Oeste – Proposta 
para aprovação de projeto de execução e abertura de procedimento por concurso 
público ao abrigo do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017 de 31 de Agosto 
e posteriores alterações.--------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DGU/806, datada de 05/11/2019, do técnico superior 
Sérgio Almeida, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------- 

------Exmo. Sr. Presidente, considerando as orientações de V. Exa. para a abertura de 
procedimento por concurso público ao abrigo do CCP, na redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto (doravante CCP), com vista à execução da 
empreitada de  Ampliação do Parque Industrial da Relvinha OESTE, cumpre-me 
informar o seguinte:-------------------------------------------------------------------------- 
------A) Projeto de execução para a empreitada de “Ampliação do Parque Industrial da 
Relvinha OESTE”------------------------------------------------------------------------------ 
● No seguimento do procedimento por Consulta Prévia ABS/21/2018para prestação de 
serviços com vista à “elaboração de projeto de ampliação do loteamento do parque 
industrial da Relvinha OESTE e reabilitação de vias e passeios da Zona ESTE, sito na 
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Zona Industrial da Relvinha, Concelho de Arganil”, o qual foi adjudicado por despacho 
da Srª Vice-Presidente da Câmara Municipal de Arganil, datado de 23/08/2018, à 
empresa  Covisla –  Construção, Gestão e Engenharia, Lda., com contrato escrito n.º 
54/2018, datado de 04/09/2018, pelo valor da sua proposta de  57.500,00€  
(cinquenta e sete mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, veio 
em 11/02/2019, a referida entidade projetista, apresentar o projeto de execução 
respeitante à ampliação do loteamento do parque industrial da Relvinha OESTE e 
reabilitação de vias e passeios da Zona ESTE, sito na Zona Industrial da Relvinha, 
Concelho de Arganil, constituído pelos seguintes elementos:------------------------------
---a) Caderno de Encargos -Condições Técnicas Especiais;--------------------------------
---b) Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto);--------------------------------------
---c) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (fase de 
projeto);--------------------------------------------------------------------------------------- 
---d) Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais;-------------------------------------------
---e) Rede de Drenagem de Águas Residuais; ---------------------------------------------
---f) Rede de Águas;-------------------------------------------------------------------------- 
---g) Rede de Gás – Foi apresentado o termo de responsabilidade pelo projetista; -----
---h) Infraestruturas Elétricas (ESTE) – Foi apresentado o termo de responsabilidade 
pelo projetista (Projeto aprovado pela EDP Distribuição, conforme documento de 
entrada E/1064/2019 que junto se anexa);-------------------------------------------------
---i) Infraestruturas Elétricas (OESTE)  –  Foi apresentado o termo de responsabilidade 
pelo projetista (Projeto aprovado pela EDP Distribuição, conforme documento de 
entrada E/1065/2019 que junto se anexa);------------------------------------------------- 
---j) Infraestruturas de Telecomunicações ITUR (OESTE)  –  Foi apresentado o termo 
de responsabilidade pelo projetista;--------------------------------------------------------- 
---k) Mapa de quantidades e orçamento.---------------------------------------------------- 
● O projeto de ampliação do loteamento do parque industrial da Relvinha OESTE e 
reabilitação de vias e passeios da Zona ESTE, apresenta o respetivo termo de 
responsabilidade, indicando que:------------------------------------------------------------ 
---a) Observa as normas legais e regulamentares aplicáveis;----------------------------- 
---b) Está conforme os Planos Municipais de Ordenamento do Território aplicáveis à 
pretensão;------------------------------------------------------------------------------------- 
---c) Está conforme o disposto no Artigo 161.º da secção XIII, do capítulo II, da 
Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho;---------------------------------------------------- 
---d) Está conforme o disposto no Artigo 8.º e Artigo 10.º da Secção I, do capítulo II, 
da Lei n.º 31/2009 de 3 de Julho.----------------------------------------------------------- 
● Atendendo a que se pretende na presente data, avançar com os trabalhos 
respeitantes à ampliação da Zona Industrial da Relvinha  (Zona OESTE), no âmbito da 
empreitada de Ampliação do Parque Industrial da Relvinha OESTE, foi solicitado à  
entidade projetista anteriormente identificada, para que no âmbito da prestação de 
serviços contratualizada, procedesse à separação do projeto de execução, em dois 
processos autónomos, Zona ESTE (já adjudicada no âmbito do processo de empreitada  
ProEm/32/2019 – Qualificação do Pólo Industrial da Relvinha ESTE) e Zona OESTE.  
------Assim, a documentação que junto se anexa, diz apenas respeito ao projeto de 
execução para a Zona OESTE (Ampliação do Parque Industrial da Relvinha OESTE), 
sendo constituído pelos seguintes elementos:---------------------------------------------- 
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---a) Caderno de Encargos -Condições Técnicas Especiais;-------------------------------- 
---b) Cláusulas Especiais de Ambiente;---------------------------------------------------- 
---c) Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto);--------------------------------------- 
---d) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (fase de 
projeto);--------------------------------------------------------------------------------------- 
---e) Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais;-------------------------------------------
---f) Rede de Águas;--------------------------------------------------------------------------
---g) Infraestruturas Elétricas (OESTE) – Foi apresentado o termo de responsabilidade 
pelo projetista (Projeto aprovado pela EDP Distribuição, conforme documento de 
entrada E/1065/2019 que junto se anexa); ------------------------------------------------ 
---h) Infraestruturas de Telecomunicações ITUR (OESTE) – Foi apresentado o termo de 
responsabilidade pelo projetista;------------------------------------------------------------- 
---i) Mapa de quantidades e orçamento.---------------------------------------------------- 
------B) Ponto de situação dos aspetos relacionados com o PP e EIA---------------------- 
● Plano de Pormenor da Zona Industrial da Relvinha, publicado em Diário da República, 
2ª série, n.º 142, Parte H – Autarquias Locais, datado de 26 de julho de 2019 – Aviso 
n.º 12119-A/2019;--------------------------------------------------------------------------- 
● Foi emitido o Título Único Ambiental (TUA), em 22/10/2019, título esse que contém o 
Relatório de Consulta Pública (RCP), o Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação  
(PTF) e a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). ---------------------------------------- 
------C) Proposta para aprovação do projeto de execução--------------------------------- 
------Pelo exposto e tendo em consideração que o projeto de execução apresentado faz 
parte integrante da presente informação, tendo ainda em consideração o ponto de 
situação dos aspetos relacionados com o PP e EIA, conforme ponto B) da presente 
informação e atendendo à candidatura n.º CENTRO-02-0853-FEDER-000031 aprovada 
no âmbito do Concurso (Aviso) n.º CENTRO-53-2016-01, conforme termo de aceitação 
que junto se anexa, propõe a V. Exa. o seguinte: ----------------------------------------- 
● Aprovação do projeto de execução que junto se anexa, respeitante apenas à Zona 
Industrial da Relvinha OESTE. Contudo, atendendo ao valor do orçamento proposto 
para execução do projeto em causa, que ascende a 3.596.842,33€ (três milhões, 
quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e dois euros e trinta e três 
cêntimos), cumpre-me informar V. Exa. que a competência para aprovar o projeto em 
causa é da CMA, nos termos do disposto nas alíneas f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 18.º  do Decreto-Lei n.º  197/99, de 8 de junho, ainda vigente, por 
força da Resolução da Assembleia da República n.º  86/2011 de 30 de março, e em 
cumprimento do preceituado no n.º  1 do artigo 36.º  e do artigo 38º  do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º  111-B/2017, de 31 de Agosto 
e posteriores alterações. --------------------------------------------------------------------- 
------Sendo o projeto de execução constituído pelos seguintes elementos: -------------- 
---a) Caderno de Encargos -Condições Técnicas Especiais; ------------------------------- 
---b) Cláusulas Especiais de Ambiente; ---------------------------------------------------- 
---c) Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto); -------------------------------------- 
---d) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (fase de 
projeto);--------------------------------------------------------------------------------------- 
---e) Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais; ------------------------------------------ 
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---f) Rede de Águas; ------------------------------------------------------------------------- 
---g) Infraestruturas Elétricas (OESTE) – Foi apresentado o termo de responsabilidade 
pelo projetista (Projeto aprovado pela EDP Distribuição, conforme documento de 
entrada E/1065/2019 que junto se anexa); ------------------------------------------------ 
---h) Infraestruturas de Telecomunicações ITUR (OESTE) – Foi apresentado o termo de 
responsabilidade pelo projetista; ------------------------------------------------------------ 
---i) Mapa de quantidades e orçamento.---------------------------------------------------- 
------D) Proposta para abertura de procedimento por concurso público:------------------ 
------Face ao anteriormente referido, procedeu-se à elaboração do processo de 
concurso conforme documentos em anexo;------------------------------------------------- 
● O referido processo engloba: programa de concurso, caderno de encargos, modelo 
de anúncio, plano de consignação e projeto de execução;--------------------------------- 
● O projeto de execução foi elaborado externamente pela entidade Covisla – 
Construção, Gestão e Engenharia, Lda., sendo constituído pelos elementos 
mencionados na alínea A) da presente informação e propostos para aprovação na 
alínea C) da presente informação;----------------------------------------------------------- 
● A decisão de contratar cabe ao órgão competente para autorizar a despesa inerente 
ao contrato a celebrar;----------------------------------------------------------------------- 
● A competência para autorizar a despesa cabe à Câmara Municipal;--------------------- 
● A decisão para a escolha do procedimento de formação do contrato cabe ao órgão 
competente para a decisão de contratar;--------------------------------------------------- 
● As peças do procedimento são aprovadas pelo órgão competente para a decisão de 
contratar;-------------------------------------------------------------------------------------- 
● O preço base, nos termos do previsto no n.º 1 do art.º 47.º do CCP, é o preço 
máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as 
prestações que constituem o objeto do contrato;------------------------------------------- 
● Para o preço base do presente procedimento, foi considerado o valor constante da 
estimativa orçamental, elaborada pela entidade projetista responsável pela elaboração 
do projeto de execução;---------------------------------------------------------------------- 
● Os procedimentos para a formação de contratar são conduzidos por um júri, 
designado pelo órgão competente para a decisão de contratar;--------------------------- 
● O valor base da presente despesa é de 3.596.842,33€ (três milhões, quinhentos e 
noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e dois euros e trinta e três cêntimos), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. Neste sentido e considerando o disposto no 
n.º 1 do artigo 255.º do Orçamento do Estado para 2019, aprovado pela Lei n.º 
71/2018 de 31 de dezembro, o contrato será objeto de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas;------------------------------------------------------------------------------------- 
● A presente despesa será considerada nos termos da informação de cabimento que 
será posteriormente anexada à presente informação pelos serviços DAGF;-------------- 
● O prazo de execução de 360 dias;--------------------------------------------------------- 
● Considerando o disposto no nº2 do artigo 46º - A do CCP: “Na formação de contratos 
públicos …. e empreitadas de obras públicas de valor superior a (euro) 500 000, a 
decisão de não contratação por lotes deve ser fundamentada, constituindo 
fundamento, designadamente, as seguintes situações:------------------------------------ 
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---a) Quando as prestações a abranger pelo respetivo objeto forem técnica ou 
funcionalmente incindíveis ou, não o sendo, a sua separação causar graves 
inconvenientes para a entidade adjudicante;----------------------------------------------- 
---b) Quando, por motivos de urgência ou por imperativos técnicos ou funcionais, a 
gestão de um único contrato se revele mais eficiente para a entidade adjudicante.------ 

------Face ao exposto, propõe-se a V. Exa. remeter o processo à Câmara Municipal de 
Arganil, para as devidas decisões:----------------------------------------------------------- 

------1) Aprovar o projeto de execução para a empreitada de “Ampliação do Parque 
Industrial da Relvinha OESTE”, composto por peças escritas e desenhadas em anexo à 
presente informação e respetiva estimativa orçamental (não incluída no processo de 
concurso) e que junto se anexam à presente informação; sendo que este contém todos 
os elementos obrigatórios a que se refere o art.º 43.º do CCP e a Portaria n.º 701-
H/2008, de 29 de Julho, nomeadamente:--------------------------------------------------- 
---a) Lista completa de todas as espécies de trabalhos e descrição dos trabalhos 
preparatórios ou acessórios. (alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 43.º do CCP);----------- 
---b) Levantamento topográfico. (alínea a) do n.º 5 do artigo 43.º do CCP);------------- 
---c) Estudo geotécnico. (alínea b) do n.º 5 do artigo 43.º do CCP);---------------------- 
---d) Cláusulas especiais de ambiente e declaração de impacto ambiental. (alínea c) do 
n.º 5 do artigo 43.º do CCP);---------------------------------------------------------------- 
---e) No que respeita ao disposto na alínea d) do n.º  5 do artigo 43.º  do CCP, 
nomeadamente eventuais medidas de natureza expropriatória a realizar, devem os 
serviços competentes pronunciar-se sobre o assunto em causa;-------------------------- 
---f) A entidade projetista refere na sua memória descritiva que, dadas as 
características da obra que será constituída por escavações e aterros para construção 
da plataforma projetada, e encontrando-se os terrenos já escavados e aterrados em 
algumas zonas, torna-se possível efetuar uma caracterização dos solos sem ser 
necessário recorrer a sondagens em profundidade. (alínea e) do n.º 5 do artigo 43.º 
do CCP);--------------------------------------------------------------------------------------- 
---g) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. (alínea f) do n.º 5 do artigo 43.º do 
CCP);------------------------------------------------------------------------------------------ 
---h) Plano de Consignação (n.º 6 do artigo 43.º do CCP);-------------------------------- 

------2) Relativamente ao Projeto de Execução, o n.º 2 do artigo 43.º do CCP, prevê 
que quando a obra seja classificada, nos termos do n.º  7, na categoria III ou superior, 
bem como naqueles casos em que o preço base, fixado no caderno de encargos, seja 
enquadrável na classe 3 de alvará ou em classe superior, o projeto de execução 
referido no número anterior deve ser objeto de prévia revisão por entidade 
devidamente qualificada para a sua elaboração, distinta do autor do mesmo.------------ 
------Assim, devem os Donos de Obra mandar promover, sempre, a revisão dos 
projetos, por uma equipa independente de técnicos de reconhecida competência, 
revisão essa que deverá ocorrer antes do lançamento do concurso.---------------------- 
------Esta medida, que já goza de consagração legal, para além de salvaguardar a 
qualidade dos projetos, garante um controlo eficaz de custos e de prazos, no entanto, 
ainda não tem aplicabilidade porque nos termos do n.º  3, do artigo 5.º  do Decreto-
Lei n.º  149/2012, de 12 de julho, está dependente da aprovação de um diploma que 
estabeleça o regime aplicável à revisão do projeto de execução.-------------------------- 
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------Efetivamente, não se tendo conhecimento que a elaboração de tal diploma tenha 
ocorrido ou sido aprovado, publicado, mantem-se a norma relativa à revisão do projeto 
apesar de não ter aplicabilidade prática, mais se acrescenta que de acordo com o 
parecer da CCDRC relativo a esta matéria, também é entendimento daquela comissão 
que o disposto no n.º 2 do artigo 43.º do CCP, não terá aplicabilidade enquanto não 
for publicada a regulamentação sobre a revisão do projeto de execução prevista no n.º 
3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho;----------------------------- 

------3) A decisão de contratar, bem como a decisão de realização de despesa nos 
termos do disposto nas alíneas f) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, conjugado com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, ainda vigente, por força da Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011 de 30 de março, e em cumprimento do 
preceituado no n.º 1 do artigo 36.º  e do artigo 38º  do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º  111-B/2017, de 31 de Agosto e posteriores 
alterações;------------------------------------------------------------------------------------ 

------4) O valor base da presente despesa é de 3.596.842,33€ (três milhões, 
quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e dois euros e trinta e três 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor;----------------------------------- 

------5) A presente despesa será considerada nos termos da informação de cabimento 
que será previamente anexada à presente informação pelos serviços DAGF;------------- 

------6) O prazo de execução de 360 dias;-------------------------------------------------- 

------7) A decisão de escolha de procedimento, nos termos do disposto no artigo 38.º 
do CCP, com recurso ao Concurso Público, nos termos da alínea b) do artigo 19º e no 
art.º 130.º e seguintes do referido diploma legal, considerando o preço base de 
concurso;-------------------------------------------------------------------------------------- 

------8) Para efeitos do disposto no nº 2 do artigo 46º-A do CCP, propõem-se não 
recorrer a adjudicação por lotes, considerando que as prestações a abranger pelo 
respetivo objeto do contrato são técnica e funcionalmente incindíveis, sendo que, a sua 
separação é passível de causar graves inconvenientes para a entidade adjudicante, 
bem como, considerasse que por imperativos técnicos ou funcionais, a gestão de um 
único contrato se revela mais eficiente para a entidade adjudicante, constituindo assim 
fundamento da não contratação por lotes, enquadrável nos termos do previsto nas 
alíneas a) e b) do nº2 do citado artigo;-----------------------------------------------------  

------9) Aprovar as peças do procedimento de formação do respetivo contrato, as quais 
se anexam, programa de concurso, caderno de encargos (cláusulas gerais) e modelo 
de anúncio, conforme o disposto na alínea c) do n.º  1 do art.º  40.º  do CCP), em 
cumprimento do disposto no n.º  2 da referida norma legal, sendo que as peças do 
procedimento contêm todos os elementos obrigatórios a que se refere o artigo 43º  do 
CCP e a Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho, encontrando-se o PP aprovado e 
publicado e o TUA emitido desde 22/10/2019;---------------------------------------------- 

------10) A designação dos membros que constituem o júri que conduzirá o 
procedimento, o qual será constituído, em número ímpar, por um mínimo de três 
membros efetivos, um dos quais presidirá, e dois suplentes, nos termos do disposto 
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nos n.ºs 1 e 2 do art.º 67.º do CCP, sendo apenas competência do júri as referidas no 
n.º 1 do artigo 69.º do CCP, em cumprimento do proposto e estabelecido no ponto 3 
do Programa de Concurso;-------------------------------------------------------------------  

------11) Cumpre-me ainda informar que, atento ao disposto no n.º 1 do art.º 5.º da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro conjugado com o disposto nos n.ºs 2 e 3 do art.º 
7.º do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, não podem ser assumidos 
compromissos que excedam os fundos disponíveis, pelo que o Município se reserva no 
direito de não proceder à adjudicação do procedimento, caso se verifique, na fase da 
assunção do compromisso, a inexistência de fundos disponíveis.-------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 11.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para referir que “estamos neste momento 
na fase de se ter cumprido o último passo determinante deste processo, que foi 
nomeadamente na sequência da avaliação de impacto ambiental a emissão do 
respectivo título, isso é um elemento obrigatório para as peças do procedimento e 
cumprido esse paço estamos agora em condições de lançar ao mercado a ampliação do 
Parque Industrial da Relvinha; como se recordarão estão preconizadas neste 
investimento a criação de 23 novos lotes empresariais, numa área considerando 
também a faixa de proteção, de cerca de 600 mil metros quadrados e neste caso com 
uma empreitada de ampliação cujo valor previsional ascende a 3.596.000,00€; é um 
procedimento para ampliação que aqui apreciamos agora.”------------------------------- 

------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale para referir que “estando 
perante um tão avultado investimento, não o questionamos porque consideramos a 
ampliação da Zona Industrial da Relvinha fundamental. Estava no nosso programa 
eleitoral, pelo que estamos perfeitamente alinhados com esta necessidade de 
investimento. O que pretendemos saber relativamente a esta matéria, é se a Câmara 
projectou este investimento com base nalgum estudo fundamentado que perspective a 
intenção de investimento de empresas no concelho e a disponibilidade de mão-de-obra 
existente no concelho para as empresas que possam vir a fixar-se. Gostaríamos de 
saber a razão de serem 23 lotes em 52 hectares, se não me engano. Como é que se 
chegou a estes valores e qual foi a sua fundamentação técnica?”------------------------- 

------O Senhor Presidente referiu que “desde logo há um aspecto que é 
absolutamente crítico e determinante para territórios com o nosso; concelhos como 
Arganil, que precisam de atrair empresas, que precisam de fixar pessoas, e quando 
falo de pessoas e de empresas, estamos a falar de um paradigma de investimento 
diferente daquele que existia há 30, 40 anos, não estamos num paradigma em que o 
grande desafio é de captar e atrair pessoas com um nível de qualificação médio ou 
superior, sabemos bem que naquilo que tem a ver com a mão-de-obra com os 
sectores tradicionais, de mão-de-obra intensiva, neste momento há empresas que 
estão à procura e neste momento não estão a conseguir recrutar, há uma situação de 
pleno emprego, pelo menos naquilo que tem a ver com emprego de baixa qualificação. 
Há muito que assumimos este desiderato de procurar empresas de valor acrescentado. 
Dizer também que aquilo que é absolutamente proibitivo e também não é possível 
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fazer, é proibitivo ou impensável ir à procura de investidores sem ter um espaço para 
os acolher e aquilo que nós não sabíamos há dois anos, era se eventualmente 
aparecesse uma empresa que necessitasse de 30, 40 ou 50 mil metros quadrados, 
qualquer que fosse o sector, aquilo que sabemos é que não teríamos uma resposta 
para facultar esse acolhimento. Este processo de que estamos agora a tratar 
naturalmente que não é um processo, do ponto de vista da instalação empresarial, que 
se conclua num horizonte temporal curto, mas é um caminho determinante. Esta área 
de que estamos a falar, que objectivamente, neste momento, apresenta uma 
configuração de 23 lotes, do ponto de vista de área de implantação dos lotes 
propriamente ditos, são cerca de 25 hectares, tudo o resto é faixa de proteção, infra-
estruturas públicas, nomeadamente vias e passeios, e a configuração que se entendeu, 
na altura também articulando com os próprios serviços da CCDRC, é que devíamos ser 
suficientemente flexíveis na estruturação desta área de localização empresarial, ou 
seja, estamos a falar de 23 lotes que se podem transformar em 4 ou 5 se 
eventualmente aparecer uma empresa que necessite de 50, 60 ou 70 mil metros 
quadrados, e aí é possível e é algo que ficou previsto no Plano de Pormenor que aqui 
apreciámos e aprovámos. Da mesma maneira, temos lotes com áreas suficientemente 
generosas para, nalguns casos, permitirem que o mesmo lote possa eventualmente ser 
cindido em dois lotes diferenciados. Basicamente, a análise foi feita mais com base na 
área em termos absolutos, que não é sendo uma área generosa, não é uma área 
exagerada, e fazendo uma definição formal que seja flexível com aquilo que venham a 
ser as necessidades das empresas. Basicamente foram estes os pressupostos 
principais que estiveram em cima da mesa, na definição deste formato.”---------------- 

------O Senhor Vereador Fernando Vale disse ainda que “relativamente ao Plano de 
Financiamento e Fundamentação da Sustentabilidade Económica e Financeira deste 
projecto, encontra-se referido que o valor é ajustado à capacidade de investimento 
municipal e pode ser mitigado e mesmo recuperado com o futuro pagamento de 
impostos directos, IMI, Derrama e outros. Há bem pouco tempo, para além do Boletim 
Municipal, também fomos prendados com quatro páginas de publicidade paga pela 
Câmara na Comarca de Arganil. Até fiquei um pouco confuso, porque pensei que 
estava a ler o Boletim Municipal, mas não, eram mesmo quatro páginas de publicidade 
da Câmara Municipal, nas quais se referia 0% de Derrama para empresas. Ora, aqui 
no Plano de Financiamento e Fundamentação da Sustentabilidade Económica e 
Financeira prevê-se que parte do valor investido possa ser recuperado com base 
nestes impostos directos, no qual a Derrama e IMI estão referidos. Aquilo que gostaria 
de perguntar ao Senhor Presidente é se está perspectivado o aumento da Derrama e 
do IMI?”--------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que “aquilo que é colocado nesse documento são 
os instrumentos possíveis, não significa que sejam o nosso caminho e o nosso caminho 
é muito claro relativamente a esta matéria; nós defendemos e praticamos a 
estabilidade fiscal, a estabilidade tributária absoluta, naquilo que tem a ver com as 
famílias e com as empresas. Relativamente às empresas não vamos alterar a linha 
definida, a Derrama manter-se-á na taxa 0% e relativamente ao IMI também não 
vamos alterar a rota que foi definida e este manter-se-á no intervalo mínimo legal, ou 
seja 0,3%. Para além dessas hipóteses, por aquilo que eu já disse, aquela que é de 
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facto real, é a questão do IMI, que será o aporte resultante das empresas que venham 
a instalar-se na Zona Industrial da Relvinha, mas para além disso o próprio produto da 
venda dos lotes também será um proveito para o próprio município, uma vez que 
aquilo que está também definido e é compatível com as regras dos auxílios do Estado, 
e portanto há actualmente no espaço comunitário uma regra que impede que os 
Estados, directa ou indirectamente, subsidiem as empresas em termos que possam 
criar uma concorrência desleal, daí que tenha feito parte também do processo do Plano 
de Pormenor e da candidatura apresentada à CCDRC, um documento elaborado por 
um avaliador inscrito na CMDM, e que fixou o preço de venda por metro quadrado 
destes lotes. Tudo isso a médio e longo prazo, serão proveitos possíveis para ajudar 
neste Plano de Financiamento.”-------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Vereador Fernando Vale disse ainda que “coloquei esta questão 
porque este é um documento que foi produzido pela Câmara Municipal de Arganil, 
onde refere esta situação; o Senhor Presidente garante que estes impostos vão 
manter-se nas taxas que estão a ser praticadas actualmente e para nós isso é a 
garantia suficiente para que isso se venha continuar a verificar.”-------------------------  

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DGU/806/2019, o seguinte:---------------------------------------------------- 

---a) - aprovar o projecto de execução;-----------------------------------------------------  

---b) - aprovar a abertura de procedimento por concurso público;------------------------ 

---c) – designar o seguinte júri do procedimento: Eng.ª Carla Neves, Dr.ª Paula Duarte 
e Arqt.º Bruno Dinis; suplentes: Dr.ª Teresa Pereira e Eng.º Marcelo Pimentel.---------- 

------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 14 de 
Trabalhos Contratuais, de Outubro de 2019. ---------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DGU/832, datada de 14/11/2019, da técnica superior 
Teresa Santos, cujo teor 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 27-
06-2018.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------4 – Por deliberação de Câmara datada de 06/11/2018 foram aprovados os 
trabalhos para suprimento de erros e omissões n.º 1, respeitantes a trabalhos de 
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escavação em rocha dura. Estes trabalhos foram aprovados no valor de 3.998,40€ + 
IVA – contrato adicional n.º 79/2018 e conforme retificação aprovada em reunião de 
câmara de 19-02-2019 para o valor de 4.890,20€.----------------------------------------- 
------5 - Por deliberação de Câmara datada de 20/11/2018 foram aprovados os 
trabalhos a mais n.º 1, respeitante aos trabalhos decorrentes da reformulação 
estrutural apresentada pela equipa projetista. Estes trabalhos foram aprovados no 
valor de 14.613,38€ + IVA – contrato adicional n.º 79/2018.----------------------------- 
------6 – Por deliberação de Câmara datada de 19/03/2019 foram aprovados os 
trabalhos para suprimento de erros e omissões n.º 2, referentes a fornecimento e 
instalação de agitador submersível no tanque de receção de efluente de fossas séticas. 
Estes trabalhos foram aprovados no valor de 3.456,75 + IVA.---------------------------- 
------7 – Por deliberação de Câmara datada de 19/03/2019 foi aprovada a concessão 
de uma prorrogação a título gracioso da empreitada até ao dia 30/04/2019.------------ 
------8 – Por deliberação de Câmara datada de 02/04/2019 foram aprovados os 
trabalhos para suprimento de erros e omissões n.º 3, referentes a fornecimento e 
montagem de estrutura de escada em PRFV. Estes trabalhos foram aprovados no valor 
de 3.630,38 + IVA.--------------------------------------------------------------------------- 
------9 - Por deliberação de Câmara datada de 21/05/2019 foi aprovada a concessão 
de uma prorrogação a título gracioso da empreitada até ao dia 24/05/2019, com 
efeitos a partir do dia 01/05/2019.---------------------------------------------------------- 
------10 – Por deliberação de Câmara datada de 02/07/2019 foi decidida a suspensão 
dos trabalhos da empreitada em causa, após o período de pré-arranque.---------------- 
------Após a efetivação da energia elétrica na ETAR da ZI da Relvinha, a entidade 
executante iniciou a fase de arranque a 09-09-2019, pondo termo ao período de 
suspensão. Nesta fase, decorrido o décimo quarto mês de trabalho em obra, segundo 
mês respeitante à fase de arranque, a empresa de fiscalização procedeu à entrega do 
auto de medição n.º 14 (E/12662/2019 de 07/11/2019), correspondente a 0,55% de 
trabalhos totais realizados e 16,67% de trabalhos realizados referentes à fase de 
arranque, conforme mapa de  “Auto de Medição n.º 14”, na importância de 5.745,10€ 
(cinco mil, setecentos e quarenta e cinco euros e dez cêntimos), ao qual acresce o 
I.V.A. à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------- 
 

AUTO N.º 1        2 3 4 5 

 VALOR 22040,13€ 57875,77€ 39593,99€ 84954,77€ 80454,28€ 

  I.V.A. 1322,41€    3472,55€ 

 

   2375,64€ 

 

   5097,29€ 

 

  4827,26€ 

 SOMA 23362,54€ 61348,32€ 41969,63€ 90052,06€ 85281,54€ 

 

AUTO N.º 6        7 8 9 10 

 VALOR 79216,74 € 46438,06 € 148373,70 € 212446,62 € 200880,82€ 
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  I.V.A. 4753,00 € 2786,28 €     8902,42 € 12746,80 € 1205285€ 

 SOMA 83969,74 € 49224,34 € 157276,12 € 225193,42 € 212933,67€ 

 

AUTO N.º 11        12 13 14 Total 

 VALOR 32 026,96€ 2 585,31€ 5 745,10€ 5 745,10€ 1018377,35€ 

  I.V.A.    1 921,62€ 

 

   155,12€ 

 

    344,71€ 

 

    344,71€    61102,64€ 

 SOMA 33 948,58€ 2 740,43€  6 089,81€  6 089,81€ 1079479,99€ 

 
------Face ao exposto, propõe-se a V. Exa. o envio da presente informação a reunião 
de Câmara, para efeitos de aprovação do referido auto.----------------------------------- 
------À consideração superior.--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 14.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DGU/832/2019, aprovar o Auto de Medição nº 14, no valor de 6.089,81€, 
de trabalhos contratuais de Outubro de 2019, da Empreitada de Reabilitação e 
Beneficiação da ETAR da Zona Industrial da Relvinha.------------------------------------- 

------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.--------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Quar to 

Comunicações da Presidência 
 
------O Senhor Presidente deu conhecimento do seguinte:-------------------------------- 

------1 – Alteração nº 26 ao Orçamento e alteração nº 26 às GOP de 2019.------------- 

------A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------- 
 
 
 

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

____________________________________ 

 
 
 

___________________________________________ 

 
 


