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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
REALIZADA EM 

 
17 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
 

 
 

 
------Aos dezassete dias do mês de Dezembro 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 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.- 
 
------A Câmara Municipal justificou a falta do Senhor Vereador Fernando Vale, que 
não pôde estar presente por motivos profissionais.---------------------------------------- 
 
 

 

PERIODO DE INTERVENÇÃO 
DO PÚBLICO 

 
 
------Teve a palavra o Senhor Armando Ribeiro, residente em Foz da Moura que 
disse que tinha cá estado há uns meses e veio lembrar duas coisas que, no dia 23 do 
mês passado, o deixou um bocado triste na Junta de Freguesia de Pomares, sobre as 
ruas da Foz da Moura. Referiu que está na Câmara há uns anos largos um processo 
para atribuir nomes às ruas e que, infelizmente, tem “levado tanto pontapé” e ainda 
não está nada feito. No dia 23 do mês passado, o Senhor Armando dirigiu-se à Junta 
de Freguesia de Pomares, para informar que a estrada estava cheia de árvores, e 
deparou-se com uma situação que não lhe agradou, ou seja, a Mesa estava numa 
pequena reunião onde estava também um indivíduo e, segundo o Senhor Armando 
afirmou, estavam a “fazer-lhe roupa nova” e que, esse senhor, sozinho, anda a dar 
cabo da cabeça do Senhor Amândio, Presidente da Junta de Freguesia, para passar 
por cima de tudo e de todos. Disse que ouviu aquilo que nunca pensou ouvir algum 
dia. Referiu ainda que já esteve anteriormente na Câmara por causa do mesmo 
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assunto e que na altura nomeou o nome de uma funcionária, dizendo que o processo 
estava com ele, pois foi o presidente da junta à época que lhe prestou essa 
informação e, uma vez que isso não era verdade, hoje aproveitou para pedir desculpa 
por ter nomeado o nome da funcionária. Referiu ainda que costuma-se fazer, no 
mundo inteiro, homenagens a alguém que fez algo por alguma coisa, mas na Foz da 
Moura isso não acontece, pois ele tinha indicado nomes de pessoas que lutaram pela 
terra e não foram contemplados na toponímia de Foz da Moura e que não gostava de 
partir sem ver o nome de algumas dessas pessoas na toponímia de Foz da Moura. 
Pediu mais uma vez para se resolver o assunto.------------------------------------------- 
------Abordou ainda outro assunto relacionado com a pintura da torre do relógio de 
Foz da Moura, dizendo que a Comissão de Melhoramentos cada vez tem menos 
associados e, por conseguinte, menos verbas e não tem possibilidade de acorrer a 
todas as despesas. Disse ainda que agora também têm que pagar IMI, que nunca 
pagavam, mais as despesas com água, luz, contabilidade da Comissão, e por isso não 
têm dinheiro suficiente, pelo que solicita à Câmara ajuda para a pintura da referida 
torre, para evitar que a Comissão de Melhoramentos encerre.”--------------------------- 
  
------Usou da palavra o Senhor Presidente pare referir que “relativamente à 
toponímia, há relativamente pouco tempo falámos aqui da Foz da Moura e se a 
memória não me falha, tinha vindo uma proposta da Comissão que não tinha sido 
apreciada pela Assembleia de Freguesia de Pomares; vou tentar clarificar sem ter a 
certeza absoluta daquilo que vou dizer, é a percepção de memória que tenho e depois 
precisamos de validar isto pela gestão documental; em 2015 chegou aqui uma 
proposta de atribuição de Toponímia para Foz da Moura, remetida pela Junta de 
Freguesia, proposta essa que não vinha com deliberação da Assembleia de Freguesia. 
A prática que temos vindo aqui a assumir e é uma prática que tem sido muito pacífica, 
é que as propostas nos chegam à Câmara, que formalmente é quem tem competência 
para atribuir a toponímia, quando nos chegam estas propostas já validadas pelas 
Assembleias de Freguesia, a regra, sem excepção, é que aprovamos aqui essas 
propostas que são aprovadas por unanimidade. Relativamente a esta situação, a 
memória que tenho é que a proposta remetida pela Junta de Freguesia trazia as 
propostas da Comissão de Foz da Moura, mas não vinha com deliberação da 
Assembleia de Freguesia; por isso é que o processo não foi até agora concluído. Isso 
vai ter que acontecer, porque nós não vamos apreciar aqui nomes sem virem com 
lastro da Assembleia de Freguesia, que nos dá muito mais conforto, porque também 
sabemos que a questão dos topónimos, regra geral, ou principalmente quando se 
referem a pessoas, nem sempre são totalmente pacíficos e nós não nos queremos 
meter num processo que não esteja já com alguma sustentação ao nível dos órgãos 
autárquicos.---------------------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente à segunda situação que abordou, em primeira ordem devem 
tentar junto da Junta de Freguesia, pois estamos a falar de pequenas intervenções, 
nomeadamente em relação à torre, para ver se há alguma forma de colaboração da 
Junta de Freguesia. Aquilo que lhe posso dizer, porque também reconheço que as 
avaliações gerais de 2012, aquilo que trouxeram para a questão da formalidade foi 
uma reavaliação de património construído que estava com valores baixos, que 
beneficiavam de isenção porque pagariam menos de 20,00€ de IMI por ano, e com 
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essa reavaliação geral, muitos prédios foram apanhados nessa rede. Do ponto de vista 
pessoal, pois é uma competência da Câmara, podemos ver aqui uma forma de 
compensar a Comissão relativamente a este pagamento de IMI, em modos similares 
àqueles que fizemos o ano passado, mas não poderemos comprometer-nos com mais 
que isso.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Senhor Armando, nós vamos fazer a marcação das várias ruas na cartografia e 
entretanto vamos remeter para a Junta de Freguesia para esta tomar uma posição em 
sede de Assembleia de Freguesia; não vale a pena, neste momento, estar aqui a 
repescar coisas que têm mais que uma dúzia de anos; esta que tem 4 anos, de 2015, 
também não teve nenhuma deliberação, não faz sentido estar a pegar numa proposta 
que nem vinha com lastro da Assembleia de Freguesia, e estar a apreciá-la agora, 
aliás, tem sido a prática que temos assumido neste mandato, é se as propostas vêm 
sem deliberação, é retomar o processo do zero. Vamos suscitar esta situação em 
concreto da Foz da Moura à Junta de Freguesia de Pomares.”---------------------------- 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva para dizer que “na sequência da 
intervenção do Senhor Armando Ribeiro, tenho a dizer que aquela descrição que fez é 
verdadeira, tenho algumas recordações disso, sei que houve uma primeira proposta 
para atribuição dos nomes das ruas, depois houve uma contestação e pediu-se à 
Junta de Freguesia para tomar uma posição sobre o caso, mas penso não ter havido, 
ao tempo, entendimento; todavia, como as duas propostas tinham ruas coincidentes, 
foram aprovadas aquelas que eram coincidentes e ficaram de fora as outras que 
levantavam a tal celeuma. Solicitou-se à Junta de Freguesia e Assembleia de 
Freguesia, naquilo que o Senhor Presidente referiu, o que nós aqui aprovamos sendo 
nossa atribuição, todavia fazemo-lo sob proposta da Assembleia de Freguesia. E este 
caso tem-se mantido indefinido, todos estes anos, para a atribuição das ruas 
sobrantes, objecto desta polémica existe uma entidade que é a freguesia, que é a 
entidade soberana, que tem a função de resolver essas situações, quando a população 
não se entende, porque a responsabilidade da atribuição dos nomes das ruas é da 
Câmara Municipal, mas só o faz com base numa proposta da Assembleia de 
Freguesia.”------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

PERIODO ANTES DA 
ORDEM DO DIA 

 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para “fazer uns apontamentos muito 
rápidos; assinalar a realização do desafio Picos do Açor, uma prova de Trail que 
decorreu no passado fim-de-semana, que aquilo que pudemos comprovar é que se 
trata de uma aposta bem sucedida e aqui queria reconhecer o papel da Associação 
que tem estado a promover esta iniciativa, mas particularmente daqueles que são os 
elementos mais activos e que são também atletas, o André, o Diogo, o Romeu e o 
David; foi uma iniciativa que mereceu rasgados elogios por parte de todos os 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 77   dd ee   DD ee zz ee mm bb rr oo   dd ee   22 00 11 99  

4

participantes e correu tudo muito bem, é algo que queremos continuar a apoiar e a 
trilhar porque confirma-se e verifica-se que tem um retorno muito significativo para o 
território.------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Mercado de Natal foi outro dos eventos que esteve também a decorrer no fim-
de-semana, pese embora as condições climatéricas, o registo que tivemos dos 
comerciantes aqui presentes foi que o sábado e o domingo até meio da tarde foram 
dias muito bons; aquilo que vem comprovar esta circunstância é que trata-se de uma 
iniciativa que visa como sabemos a promoção do comércio local, do comércio 
tradicional, e a actividade económica dos nossos artesãos e dos nossos comerciantes. 
Felizmente as coisas correram de feição, para aquilo que são estes objectivos.---------  
------Quero ainda dar-vos nota daquilo que já é público, a entrega da Medalha de 
Ouro do Município à Casa da Comarca de Arganil, que teve lugar no dia 8 de 
Dezembro, que contou com a presença da Senhora Ministra da Coesão Territorial, a 
professora Ana Abrunhosa, foi uma cerimónia muito digna, que reconheceu, como em 
tempos aqui fizemos, o papel que aquela instituição tem tido ao longo dos últimos 90 
anos para a promoção e para a dinamização do nosso concelho.”------------------------ 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida para fazer “um pequeno 
apontamento, em jeito de reforço ao que foi aqui afirmado pelo Senhor Presidente; de 
facto, a prova Desafio Picos do Açor, que vai na sua segunda edição, conseguiu 
ultrapassar o enorme êxito do ano anterior; esta é uma prova especial, porque é feita 
de atletas, como o Senhor Presidente aqui referiu, para atletas. Este ano, a prova 
ficou marcada pela presença de espanhóis, o que acabou por resultar em algumas 
vitórias; falamos de uma prova que ganhou alguma expressão e cujo crescimento tem 
sido tão rápido que, para o ano, vai integrar uma nova prova da ATRP - Associação 
Trail Running em Portugal, onde o desafio Picos do Açor será a prova final, contando 
pontos a dobrar, para além da gala final, onde serão entregues os prémios e 
anunciados os campeões. O caminhado trilhado, resultou num crescimento sustentado 
da prova; diria que melhor é impossível, e o sucesso é fruto, e aqui tenho que 
reconhecer, da enorme vontade, esforço e dedicação que a Associação Beira Serra 
Adventures coloca em prol desta modalidade; também quero destacar os campeões, 
Romeu Gouveia e o nosso André Rodrigues, que é natural do Alqueve, que são os 
rostos e os grandes dinamizadores e impulsionadores desta prova, que mais não é do 
que uma junção de vontades, que surgiu em linha com aquilo que é a estratégia do 
município para o desporto e para a promoção da nossa Serra do Açor como palco de 
excelência para esta modalidade, a qual tem tido um crescimento exponencial nos 
últimos anos, em Portugal e no Mundo.”---------------------------------------------------  
 
 
 

 
ORDEM DO DIA  

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

 

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Acta para Aprovação   

 

------PRIMEIRO: Apreciação e votação da Acta nº 25, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 05 de Novembro de 2019. ---------------------------------- 

------Analisado o seu conteúdo e produzidos os esclarecimentos necessários, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta nº 25, correspondente 
à reunião ordinária realizada no dia 05 de Novembro de 2019.------------------------ 
 
 

Cap í tu lo  Segundo 

Diversos   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de aquisição de livros inseridos no 
Plano Nacional de Leitura, no âmbito da iniciativa “Presente de Natal 2019”, 
destinado às crianças da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. ------------- 

------Presente a informação INF/DDES/328, datada de 02/12/2019, do técnico superior 
António Martins, que se dá por reproduzida, para todos os efeitos legais, e da qual se 
anexa cópia à acta.--------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 04.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DDES/328/2019, aprovar a aquisição de 531 Livros, à empresa Minutos 
de Leitura – Edições Lda, no valor total de 1.714,13€ (mil setecentos e catorze euros 
e treze cêntimos), pertencentes ao Plano Nacional de Leitura, para os alunos do 
ensino pré-escolar e do 1º ciclo, do concelho de Arganil.--------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Apreciação e votação da proposta de Constituição de Fundo de 
Caixa para o ano de 2020, para os funcionários adstritos ao Balcão Único.-------------- 
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------Presente a informação INF/DAGF SAG/70, datada de 10/12/2019, da 
coordenadora técnica Carla Rodrigues, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos 
os efeitos legais:------------------------------------------------------------------------------ 

------Senhor Presidente,----------------------------------------------------------------------    
------De acordo com o procedimento anteriormente definido, no qual os Serviços do BU 
procedem à arrecadação de receitas, há a necessidade das colaboradoras terem à sua 
guarda algum valor para efetivação de trocos, assim proponho que seja constituído um 
Fundo de Caixa, individual, no valor de 80,00€, para o ano de 2019, a favor das 
funcionárias abaixo identificadas.------------------------------------------------------------ 
---Ana Cristina Gouveia Duarte;------------------------------------------------------------- 
---Carla Sofia dos Santos Almeida;---------------------------------------------------------- 
---Marta Isabel Frias Pereira;---------------------------------------------------------------- 
---Zulmira de Santa Cruz Magueijo Brás;--------------------------------------------------- 
---Dulce do Carmo Silva Patrício.------------------------------------------------------------ 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SAG/70/2019, aprovar a constituição de Fundo de Caixa para 2020, 
para os serviços do Balcão Único, no valor individual de 80,00€ (oitenta euros), para 
os seguintes funcionários: Ana Cristina Gouveia Duarte, Carla Sofia dos Santos 
Almeida, Marta Isabel Frias Pereira, Zulmira de Santa Cruz Magueijo Brás e Dulce do 
Carmo Silva Patrício.------------------------------------------------------------------------- 

------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: Apreciação e votação da proposta de Constituição de Fundo de 
Maneio e de Fundo de Caixa para o ano de 2020, para a funcionária responsável 
pelo Bar do Município..----------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF SAG/71, datada de 10/12/2019, da 
coordenadora técnica Carla Rodrigues, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos 
os efeitos legais:------------------------------------------------------------------------------ 

------Senhor Presidente,---------------------------------------------------------------------- 
------Considerando a necessidade de satisfação de pequenas despesas diárias e 
inadiáveis destinadas ao regular funcionamento do Bar do Município, e em 
conformidade com o ponto 2.3.4.3 do POCAL, proponho a constituição do Fundo de 
Maneio, a favor da funcionária responsável pelo mesmo, Maria de Fátima Simões 
Fernandes Almeida, no valor de 800,00€ para a classificação económica 06.02.03.05 - 
Outras.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Proponho ainda, que seja constituído um Fundo de Caixa, no valor de 60,00€, a 
favor da referida funcionária, uma vez que há a necessidade desta ter à sua guarda 
algum valor para efetivar trocos.------------------------------------------------------------ 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SAG/71/2019, aprovar a constituição de Fundo de Maneio destinado 
ao funcionamento do Bar do Município, no valor de 800,00€ (oitocentos euros), a 
favor da funcionária Maria de Fátima Simões Fernandes Almeida, bem como aprovar a 
constituição de Fundo de Caixa, no valor de 60,00€ (sessenta euros), para a mesma 
funcionária.----------------------------------------------------------------------------------- 

------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: Apreciação e votação da proposta de Constituição de Fundo de 
Maneio para o ano de 2020, da Subunidade Financeira.---------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF SF/179, datada de 11/12/2019, da 
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------Havendo necessidade de satisfação de pequenas despesas urgentes e inadiáveis 
que possam surgir e em caso de reconhecida necessidade, e de conformidade com o 
ponto 2.3.4.3. do Pocal, proponho a constituição do Fundo de Maneio no valor de 
800.00 €, para as seguintes classificações:------------------------------------------------- 
---Classificação Económica – 02.01.08 – Material de escritório (100.00 €)--------------- 
---Classificação Económica – 02.01.21 – Outro bens (150.00 €)-------------------------- 
---Classificação Económica – 02.02.10 – Transportes (50.00 €)--------------------------- 
---Classificação Económica – 02.02.11 – Representação dos serviços (200.00 €)-------- 
---Classificação Económica – 02.02.25 – Outros serviços - (150.00 €)-------------------- 
---Classificação Económica – 06.02.03.05 – Outras - (150.00 €)-------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SF/179/2019, aprovar a constituição de Fundo de Maneio no valor 
de 800,00€ (oitocentos euros), a favor da funcionária Ana Maria da Costa Rodrigues 
Luzio, destinado a material de escritório (100,00€), transportes (50,00€) e outros 
bens (150,00€).------------------------------------------------------------------------------ 
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------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------QUINTO: Apreciação e votação da proposta de Fornecimento de energia 
elétrica (MT, BTE e BTN) para as diversas instalações do Município ao abrigo 
do Acordo Quadro para Fornecimento de Eletricidade da Central de Compras 
da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra – Lote 4 (Agregado MT, 
BTE e BTN). – Decisão de contratar, autorização para a realização da despesa, 
escolha do procedimento de formação de contrato, não adjudicação por lotes, 
aprovação das peças do procedimento e designação do júri do procedimento. --------- 

------Presente a informação INF/DAGF/365, datada de 11/12/2019, da técnica superior 
Paula Duarte, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------- 

------Exmo. Senhor Presidente,-------------------------------------------------------------- 
------Considerando que:----------------------------------------------------------------------  
---O contrato atualmente em vigor para o fornecimento de energia elétrica para as 
diversas instalações do Município termina em 20 de janeiro de 2020ou antes no caso 
de se atingir o seu valor, torna-se necessário proceder à abertura de um procedimento 
para o fornecimento de energia elétrica para as diversas instalações do Município (MT, 
BTE e BTN);----------------------------------------------------------------------------------- 
---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 referido procedimento dará despesa em mais de um ano económico e os 
respetivos encargos excedem o limite de 99.759,58€ em cada um dos anos 
económicos, pelo que a autorização prévia pela Digníssima Assembleia Municipal de 
Arganil para a abertura do procedimento e consequentemente a autorização prévia 
para a assunção do respetivo compromisso plurianual, foi concedida na reunião da 
Assembleia Municipal do dia 28 de setembro de 2019, nos termos do n.º  1 do artigo 
22.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), conjugado com o n.º  6 do 
mesmo artigo e considerando ainda o disposto na alínea c) do n.º1 do art.º 6.º da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;--------------------------------------------------------------  
---O Valor base, nos termos do previsto no n.º1 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.------------------------------------------- 
---Os procedimentos para a formação de contratar são conduzidos por um júri, 
designado pelo órgão competente para a decisão de contratar no qual podem ser 
delegadas todas as competências exceto a competência para a decisão de adjudicação;  
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---Na formação de contratos públicos de aquisição ou locação de bens, ou aquisição de 
serviços, de valor superior a 135.000,00€, … a decisão de não contratação por lotes 
deve ser fundamentada, constituindo fundamento, designadamente, as seguintes 
situações: 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.“------------------------------------------------------ 
------I - Enquadramento na Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento de 
Estado 2019);---------------------------------------------------------------------------------  
------De acordo com o disposto no n.º 1 e 2, do artigo 63º, da Lei n.º 71/2018, de 31 
de dezembro (Orçamento de Estado 2019), “1 - Os valores dos gastos com contratos 
de aquisição de serviços, celebrados nos termos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto – Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 
atual, nas autarquias locais, entidades intermunicipais e empresas locais, que em 2019 
venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto de contrato vigente em 
2018, não podem ultrapassar: a) Os valores dos gastos de 2018, considerando o valor 
total agregado dos contratos, sempre que a mesma contraparte preste mais do que 
um serviço ao mesmo adquirente; ou b) O preço unitário, caso o mesmo seja 
aritmeticamente determinável ou tenha servido de base ao cálculo dos gastos em 
2018. 2 — Excluem-se do disposto no número anterior os gastos com: a) Os contratos 
referidos no n.º 6 do artigo 60.º;” ---------------------------------------------------------- 
------Ora o referido n.º 6 do artigo 60.º refere que não estão sujeitos ao controlo ora 
referido a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços essenciais 
previstos no n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na sua redação atual. 
------Propõe-se a V.ª Ex.ª que seja submetido à Câmara Municipal, o seguinte:---------  
---1 - A Decisão de contratar bem como a decisão para a realização da despesa, no 
uso da competência que lhe é conferida pelo disposto nas alíneas f) e d) do n.º1 do 
art.º 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto 
na alínea b) do n.º1 do art.º 18.º e no n.º2 do art.º 29.º, ambos 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.º1 do 
art.º 36.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto Lei n.º 
18/2008, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 111-B/2017 de 31 de agosto 
e posteriores alterações.---------------------------------------------------------------------  
------O valor base estimado da despesa a realizar para o período dos 24 meses é de 
1.820.000,00€ (um milhão e oitocentos e vinte mil euros), ao qual acresce IVA à taxa 
legal em vigor, perfazendo o montante de 2.238.600,00€, o qual corresponde ao valor 
da energia fornecida acrescido das componentes de acessos à rede, da energia reativa 
e de outras taxas legalmente obrigatórias (contribuição audiovisual e outras), sendo 
encargo dos anos seguintes na rúbrica 02020101 – eletricidade.--------------------------  
---2 - A Decisão de escolha de procedimento, nos termos do disposto no art.º 38.º do 
CCP, com recurso à consulta prévia, com convite aos adjudicatários do Acordo Quadro 
para Fornecimento de Eletricidade da Central de Compras da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, nomeadamente EDP Comercial-Comercialização 
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de Energia, S.A. e Galp Power, S.A., de acordo com o referido na alínea a) do art.º 
20.º, art.º 115.º e seguintes, conjugado com o art.º 260.º do referido diploma legal;  
---3 - Para efeitos do disposto no nº2 do artigo 46º - A do CCP, propõem-se não 
recorrer a adjudicação por lotes, considerando que a sua separação é passível de 
causar graves inconvenientes para a entidade adjudicante, bem como, considera-se 
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.-------------------------------------------------------------------------------  
---3 - Aprovar as peças de procedimento de formação do respetivo contrato, as quais 
se anexam (convite e caderno de encargos - a) do n.º1 do art.º 40.º do CCP), em 
cumprimento do disposto no n.º2 da referida norma legal.--------------------------------  
---4 -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 nos n.ºs 1 e 2 do 
art.º 67.º do CCP.-----------------------------------------------------------------------------  
---5 - A delegação no júri de todas as competências previstas no CCP, não lhe 
podendo, porém, delegar a competência para a decisão de adjudicação, nos termos do 
disposto no n.º2 do art.º 69.º do CCP.------------------------------------------------------  
------Ao referido júri compete proceder à apreciação das propostas e elaborar 
relatórios de análise e avaliação das propostas, nos termos do disposto no n.º1 do 
art.º 69º. Cabe ainda ao júri exercer a competência que lhe seja delegada pela câmara 
municipal de acordo com o disposto no n.º1 do art.º 109.º, conjugado com o n.º2 do 
art.º 69.º, todas as competências necessárias à formação do contrato podem ser 
delegadas no júri, à exceção da decisão de qualificação dos candidatos e da decisão de 
adjudicação, nos termos do disposto no n.º2 da referida norma legal nem para a 
aprovação dos erros e omissões ao caderno de encargos.---------------------------------  
------Cumpre-me ainda informar que, atento ao disposto no n.º1 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 13.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/365/2019, aprovar a proposta de Fornecimento de Energia Eléctrica 
(MT, BTE e BTN) para as diversas instalações do Município ao abrigo do Acordo Quadro 
para Fornecimento de Electricidade da Central de Compras da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra – Lote 4 (Agregado MT, BTE e BTN), nos 
seguintes termos:----------------------------------------------------------------------------- 

------a) – A decisão de contratar, bem como a decisão para a realização da despesa, 
no valor total de 2.238.600,00€, para um periodo de 24 meses;--------------------------  
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------b) – A decisão da escolha do procedimento de formação de contrato, com recurso 
à consulta prévia;----------------------------------------------------------------------------- 

------c) - A não adjudicação por lotes;------------------------------------------------------ 

------d) – A aprovação das peças do procedimento;---------------------------------------- 

------e) - A designação do seguinte júri do procedimento: Efectivos: Dr.ª Paula Duarte, 
Dr.ª Teresa Pereira e Eng.º Marcelo Pimentel. Suplentes: Dr. Luis Pedro Carvalho, Dr.ª 
Joana Duarte, Dr.ª Lúcia Coimbra, Eng.ª Carla Neves, Eng.º José Castanheira e 
Arquitecto Bruno Dinis.-----------------------------------------------------------------------  

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEXTO: Apreciação e votação da proposta de alteração de deliberação da 
Câmara Municipal de 05 de novembro de 2019 – Apoio à realização do “Rally 
de Portugal Histórico 2019” ao ACP – Automóvel Clube de Portugal.------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/366, datada de 11/12/2019, da chefe de 
divisão Ângela Marques, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Considerando:--------------------------------------------------------------------------- 
● Que o ACP - Automóvel Clube de Portugal solicitou o apoio da Câmara Municipal de 
Arganil para a realização do almoço dos cerca de 230 participantes no "Rally de 
Portugal Histórico 2019";--------------------------------------------------------------------- 
● Que, de acordo com a informação técnica INF/DDES/272, o valor previsível da 
mencionada despesa era de 2.723,20€ (dois mil setecentos e vinte e três euros e vinte 
cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------- 
● Que a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 05 de novembro de 
2019, deliberou apoiar a realização do evento com o pagamento do almoço aos 
participantes, através da atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.723,20€ (dois 
mil setecentos e vinte e três euros e vinte cêntimos) ao ACP -automóvel Clube de 
Portugal;--------------------------------------------------------------------------------------- 
● Que, posteriormente à mencionada deliberação, se verificou que esta não deveria ter 
sido no sentido de atribuição de um apoio financeiro ao ACP mas do pagamento das 
refeições ao restaurante contratado para o efeito.------------------------------------------ 
    Considerando ainda que:------------------------------------------------------------------ 
● Que, nos termos do artigo 173º do Código do Procedimento Administrativo, os atos 
administrativos são suscetíveis de alteração pelo órgão competente,---------------------  
------Submeto à consideração de V. Exa. a apresentação de proposta à Câmara 
Municipal, no sentido de, ao abrigo da competência atrás mencionada, deliberar 
proceder à alteração da deliberação tomada na reunião ordinária realizada no dia 05 
de novembro de 2019, no sentido do apoio a atribuir ao ACP - Automóvel Clube de 
Portugal para a realização do "Rally de Portugal Histórico 2019" ser através do 
pagamento das refeições dos cerca de 230 participantes ao restaurante contratado 
para o efeito.---------------------------------------------------------------------------------- 
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------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 12.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que “devem recordar-se que 
aquilo de que falámos aqui passava por assegurar o pagamento do almoço dos 
participantes e a questão da logística, ao nível da disponibilização do espaço do 
complexo da Cerâmica. Por alguma razão que nos escapou ao controlo de todos, 
nomeadamente naquilo que foi a acta elaborada, a deliberação ficou na forma de um 
apoio pecuniário; o apoio é em espécie, com o pagamento do almoço, não é na 
atribuição de subsídio; trata-se de fazer a rectificação da deliberação, que tinha ficado 
redigida de uma forma desconforme àquilo que era a nossa pretensão, no sentido da 
deliberação ficar conforme a esta pretensão, ou seja, o que o município suporta é o 
pagamento do almoço e a questão da logística que foi assegurada.”---------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/366/2019, aprovar a alteração da deliberação da Câmara Municipal 
de 05 de Novembro de 2019 – Apoio à realização do “Rally de Portugal Histórico 2019” 
ao ACP – Automóvel Clube de Portugal, ficando a mesma com a seguinte redação: “A 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio ao ACP – Automóvel 
Clube de Portugal, traduzido no pagamento das refeições servidas aos cerca de 230 
participantes no Rally de Portugal Histórico 2019, pelo Restaurante Fórmulas Atraentes 
Unipessoal, Lda no valor previsível de 2.723,20€ (dois mil setecentos e vinte e três 
euros e vinte cêntimos).” -------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SÉTIMO: Tarifário dos serviços de distribuição/abastecimento de água, 
saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos para o ano de 
2020. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF SF/180, datada de 11/12/2019, da técnica 
superior Lúcia Coimbra, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------De acordo com o nº 2.1 do Anexo I ao regulamento de serviço de 
distribuição/abastecimento de água e sistema de saneamento de águas residuais do 
município de Arganil e do nº 2.1 do Anexo II ao regulamento de serviço de gestão de 
resíduos, cumpre-me informar que "O valor das taxas pode ser atualizado anualmente 
pelo orçamento anual da autarquia de acordo com a taxa de inflação. Qualquer outra 
alteração ao valor ou regras das taxas obriga a alteração do respetivo regulamento, 
bem como a sua fundamentação económico-financeira (Artigo 9º do RGTAL).----------- 
------Uma vez que, em 20/09/2019 entrou em vigor um novo tarifário para os serviços 
de distribuição/abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de 
resíduos urbanos, e que a receita proveniente da faturação com o novo tarifário será 
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arrecadada pelo município apenas no mês de janeiro de 2020, não é possível concluir, 
com total objetividade, a percentagem de recuperação dos custos.----------------------- 
------O Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, estabelece, na alínea e) do nº 1 do artigo 33º, que compete à Câmara 
Municipal fixar os preços da prestação de serviços municipais, neles se incluindo as 
tarifas de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais, de 
acordo com as alíneas a) e b) do nº 3 do artigo 21º da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais).--- 
------Neste sentido, coloco à apreciação da Câmara Municipal a manutenção do 
tarifário em vigor para o ano de 2020.------------------------------------------------------ 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente referiu que “a nossa proposta, até porque houve uma 
revisão de tarifário que entrou muito recentemente em vigor, é de manter o tarifário 
que está aprovado, para o ano de 2020, não inserindo nenhuma alteração.”-------------  

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SF/180/2019, manter, em 2020, o tarifário dos serviços de 
distribuição/abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de 
resíduos urbanos, actualmente em vigor.--------------------------------------------------- 

------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  

Expediente 
 
------PRIMEIRO: De Auto F.D.F. Acessórios, com sede na vila de Arganil, a 
requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do Regulamento do Serviço de 
Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do 
Município de Arganil - débito do consumo de água ao preço do escalão correspondente 
ao consumo aprovado pela média do ano anterior; débito das taxas de resíduos 
sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano anterior e débito das 
taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela média do ano anterior. -- 

------Presente a informação INF/DAGF SF/171, datada de 03/12/2019, da 
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------- 

------Dispõe o artigo 38º do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento de 
Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o 
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------- 
------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas 
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------- 
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------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da 
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos 
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------- 
------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da 
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que 
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao 
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior, 
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:----------- 
---a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao 
consumidor;----------------------------------------------------------------------------------- 
---b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;-------------------------- 
---c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor. 
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em 
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de 
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº 
53º  do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água 
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de 
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de 
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos. 
------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após 
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de 
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------- 
------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao 
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------- 
------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como 
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar 
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------- 
------Requerimento apresentado por Auto F. D. F. Acessórios (consumidor 110/3870) – 
Cfr. SA/1127/2019): o requerente solicita o recalculo das faturas de setembro e 
outubro de 2019.Verificou-se que:----------------------------------------------------------- 
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. movimentos do 
SA/1127/2019), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico, a qual 
se anexa ao processo:------------------------------------------------------------------------ 
---b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu a um tubo danificado, 
contendo várias fissuras;--------------------------------------------------------------------- 
---c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. movimentos do 
SA/1127/2019), e que a água em excesso não terá entrado na rede de saneamento; 
---d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo 
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor 
reclama um consumo lido de 855 m 3 sendo a média de todos os consumos de 11 
m3).------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, 
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames 
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a 
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------- 
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------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos 
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,------------------ 
------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara 
Municipal, a fim de que a mesma determine:----------------------------------------------- 
---o deferimento do requerimento apresentado por Auto F. D. F. Acessórios, ao abrigo 
do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a faturação da 
água consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média 
do ano anterior,------------------------------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média 
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas de saneamento, em função  do consumo aprovado pela média do 
ano anterior.----------------------------------------------------------------------------------  
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 10.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SF/171/2019, aprovar o débito do consumo de água ao preço do 
escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior; o débito 
das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano 
anterior e o débito das taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela 
média do ano anterior.----------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: De António Manuel Ferreira Carvalho, residente na localidade e 
freguesia de Pombeiro da Beira, a requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do 
Regulamento do Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de 
Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil - débito do consumo de água 
ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior 
e débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média 
do ano anterior. e débito das taxas de saneamento, em função do consumo aprovado 
pela média do ano anterior. ----------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF SF/172, datada de 03/12/2019, da 
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------- 

------Dispõe o artigo 38º  do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento 
de Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o 
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------- 
------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas 
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------- 
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------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da 
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos 
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------- 
------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da 
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que 
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao 
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior, 
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:----------- 
---a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao 
consumidor;----------------------------------------------------------------------------------- 
---b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;-------------------------- 
---c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor. 
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em 
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de 
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº 
53º  do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água 
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de 
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de 
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------- 
------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após 
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de 
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------- 
------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao 
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------- 
------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como 
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar 
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------- 
------Requerimento apresentado por António Manuel Ferreira Carvalho (consumidor 
380/1600) – Cfr. SA/961/2019): o requerente solicita o recálculo da fatura de agosto 
de 2019. Verificou-se que:------------------------------------------------------------------- 
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. movimentos do 
SA/961/2019), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico, a qual se 
anexa ao processo:--------------------------------------------------------------------------- 
---b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu ao rebentamento de um 
tubo, que se encontrava enterrado e de difícil deteção;------------------------------------ 
---c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. movimentos do 
SA/961/2019), e que a água em excesso não terá entrado  na rede de saneamento; 
---d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo 
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA ( o consumidor 
reclama um consumo lido de 91 m 3 sendo a média de todos os consumos de 4 m3). 
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, 
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames 
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a 
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger” ----------------------- 
------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos 
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,------------------ 
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------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara 
Municipal, a fim de que a mesma determine:----------------------------------------------- 
---o deferimento do requerimento apresentado por  António Manuel Ferreira Carvalho, 
ao abrigo do nº  3 do artigo 38º  do regulamento municipal referido supra, sendo a 
faturação da água consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo 
aprovado pela média do ano anterior,------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas  de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média 
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela média do 
ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 10.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SF/172/2019, aprovar o débito do consumo de água ao preço do 
escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior; o débito 
das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano 
anterior e o débito das taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela 
média do ano anterior.----------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: De Dominique Debra Carole Meeroff, residente na Quinta da 
Candosa, Vinhó, da União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz, a requerer 
ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do Regulamento do Serviço de 
Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do 
Município de Arganil - débito do consumo de água ao preço do escalão correspondente 
ao consumo aprovado pela média do ano anterior e débito das taxas de resíduos 
sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano anterior. ------------------ 

------Presente a informação INF/DAGF SF/173, datada de 03/12/2019, da 
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------- 

------Dispõe o artigo 38º do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento de 
Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o 
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------- 
------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas 
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------- 
------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da 
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos 
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------- 
------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da 
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que 
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expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao 
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior, 
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:----------- 
---a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao 
consumidor;----------------------------------------------------------------------------------- 
---b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;-------------------------- 
---c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor. 
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em 
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de 
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº 
53º do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água 
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de 
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de 
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------- 
------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após 
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de 
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------- 
------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao 
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------- 
------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como 
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar 
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------- 
------Requerimento apresentado por Dominique Debra Carole Meeroff (consumidor 
864/500) – Cfr. SA/1186/2019): o requerente solicita o recalculo das faturas de julho, 
agosto, setembro e outubro de 2019.Verificou-se que:------------------------------------ 
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. movimentos do 
SA/1186/2019), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico, a qual 
se anexa ao processo:------------------------------------------------------------------------ 
---b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu ao rebentamento de um 
tubo, que se encontrava enterrado e de difícil deteção;------------------------------------ 
---c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. movimentos do 
SA/1186/2019 e que na zona não existe  rede de saneamento;--------------------------- 
---d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo 
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor 
reclama um consumo lido de 333 m 3 sendo a média de todos os consumos de 19 
m3).------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, 
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames 
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a 
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------- 
------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos 
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,------------------ 
------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara 
Municipal, a fim de que a mesma determine:----------------------------------------------- 
---o deferimento do requerimento apresentado por Dominique Debra Carole Meeroff, 
ao abrigo do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a 
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faturação da água consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo 
aprovado pela média do ano anterior,------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas  de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média 
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 10.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SF/173/2019, aprovar o débito do consumo de água ao preço do 
escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior e o débito 
das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano 
anterior.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------QUARTO: De Maria de Lurdes dos Santos Cardoso, residente na localidade 
do Alqueve, Freguesia de Folques, a requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do 
Regulamento do Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de 
Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil - débito do consumo de água 
ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior 
e débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média do 
ano anterior. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF SF/174, datada de 03/12/2019, da 
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------- 

------Dispõe o artigo 38º do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento de 
Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o 
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------- 
------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas 
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------- 
------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da 
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos 
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------- 
------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da 
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que 
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao 
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior, 
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:----------- 
---a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao 
consumidor;----------------------------------------------------------------------------------- 
---b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;-------------------------- 
---c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor. 
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------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em 
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de 
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº 
53º  do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água 
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de 
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de 
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------- 
------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após 
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de 
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------- 
------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao 
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.--------------------- 
------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como 
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar 
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------- 
------Requerimento apresentado por Maria de Lurdes dos Santos Cardoso Moreira 
(consumidor280/175) – Cfr. SA/798/2019): o requerente solicita o recalculo das 
faturas de julho e agosto de 2019.Verificou-se que:--------------------------------------- 
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. movimentos do 
SA/798/2019), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico e fotos 
que se anexam ao processo:----------------------------------------------------------------- 
---b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu ao rebentamento de um 
tubo, que se encontrava enterrado e de difícil deteção;------------------------------------ 
---c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. movimentos do 
SA/798/2019), e que na zona não existe rede de saneamento;--------------------------- 
---d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo 
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor 
reclama um consumo lido de  534 m 3 sendo a média de todos os consumos de 20 
m3).------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, 
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames 
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a 
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------- 
------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos 
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,------------------ 
------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara 
Municipal, a fim de que a mesma determine:----------------------------------------------- 
---o deferimento do requerimento apresentado por Maria de Lurdes dos Santos 
Cardoso Moreira, ao abrigo do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido 
supra, sendo a faturação da água consumida ao preço do escalão correspondente ao 
consumo aprovado pela média do ano anterior,-------------------------------------------- 
---o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média 
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 10.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SF/174/2019, aprovar o débito do consumo de água ao preço do 
escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior e o débito 
das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano 
anterior.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------QUINTO: De Nautílio Frias Marques Pinto, residente na localidade da Cortiça, 
Freguesia de S. Martinho da Cortiça, a requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do 
Regulamento do Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de 
Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil - débito do consumo de água 
ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior 
e débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média 
do ano anterior. ----------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF SF/175, datada de 03/12/2019, da 
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:--------------------------------------------------------------------------------- 

------Dispõe o artigo 38º do Regulamento de Serviço de Distribuição/Abastecimento de 
Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil, o 
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------- 
------1) Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em fugas ou perdas 
nas canalizações de distribuição interior e dispositivos de utilização.---------------------- 
------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da 
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos 
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------- 
------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da 
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que 
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao 
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior, 
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:----------- 
---a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao 
consumidor;----------------------------------------------------------------------------------- 
---b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;-------------------------- 
---c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor. 
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em 
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de 
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº 
53º do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água 
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de 
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de 
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------- 
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------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após 
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de 
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------- 
------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao 
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------- 
------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como 
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar 
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------- 
------Requerimento apresentado por Nautilio Frias Marques Pinto (consumidor 760/25) 
– Cfr. SA/797/2019): o requerente solicita o recálculo das fatura de junho de 
2019.Verificou-se que:----------------------------------------------------------------------- 
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. movimentos do 
SA/797/2019), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico, a qual se 
anexa ao processo:--------------------------------------------------------------------------- 
---b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu à quebra do boiador do 
autoclismo, sendo reparado de imediato;------------------------------------------------ 
---c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. movimentos do 
SA/797/2019), e que na zona não existe  rede de saneamento;-------------------------- 
---d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo 
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor 
reclama um consumo lido de  95 m 3 sendo a média de todos os consumos de 12 m3). 
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, 
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames 
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a 
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------- 
------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos 
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,------------------ 
------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara 
Municipal, a fim de que a mesma determine:----------------------------------------------- 
---o deferimento do requerimento apresentado por Nautilio Frias Marques Pinto, ao 
abrigo do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a 
faturação da água consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo 
aprovado pela média do ano anterior,------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média 
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 10.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SF/175/2019, aprovar o débito do consumo de água ao preço do 
escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior e o débito 
das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano 
anterior.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEXTO: Do Agrupamento de Escolas de Arganil, email solicitar a atribuição 
de apoio pontual, para fazer face às despesas com o transporte de alunos e 
professores para o evento da entrega dos Galardões das Bandeiras Verdes, que 
decorreu no passado dia 18 de Outubro, em Guimarães. ---------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/361, datada de 10/12/2019, 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, cujo pedido está relacionado com a 
EE/2569/2019, eis o que me cumpre informar a V. Exa:----------------------------------- 
------No passado dia 18 de outubro decorreu, em Guimarães, o evento da entrega dos 
Galardões das Bandeiras Verdes, promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa, 
no qual participaram alunos e professores do Concelho de Arganil.----------------------- 
------Neste sentido, o Agrupamento de Escolas de Arganil solicita o apoio pontual para 
o transporte dos alunos e professores que se deslocaram a Guimarães.------------------ 
------Verificou-se que o Agrupamento cumpre os pressupostos do artigo 3.º do 
Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos, articulado com a alínea c) do 
n.º 1 do artigo 4.º do mesmo diploma legal.------------------------------------------------ 
------Considerando o supra exposto e, em conformidade com a alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho a V. Exa que submeta a 
deliberação da Câmara Municipal, o pedido de subsídio pontual, cujos valores serão 
aprovados, com base na proposta de V. Exa, nos termos do disposto no artigo 5.º do 
Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos.------------------------------------ 
------Mais informo V. Exa que, nos termos do disposto do artigo 5.º da Lei dos 
compromissos e dos pagamentos em atraso, deve ser efetuado o respetivo 
compromisso.--------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 16.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/361/2019, atribuir um subsídio ao Agrupamento de Escolas de 
Arganil, no valor de 789,70€ (setecentos e oitenta e nove euros e setenta cêntimos), 
para fazer face às despesas com o transporte de alunos e professores para o evento da 
entrega dos Galardões das Bandeiras Verdes, que decorreu no passado dia 18 de 
Outubro, em Guimarães.--------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
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------SÉTIMO: Do Agrupamento de Escolas de Arganil, email solicitar a atribuição 
de apoio pontual, para fazer face às despesas com o transporte dos alunos para o Pólo 
de Arganil do Conservatório de Música de Coimbra. --------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/362, datada de 10/12/2019, 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, cujo pedido está relacionado com a 
EE/2809/2019, eis o que me cumpre informar a V. Exa:----------------------------------- 
------O Agrupamento de Escolas de Arganil solicitou apoio pontual com o transporte 
dos alunos para o Pólo de Arganil do Conservatório de Música de Coimbra. ------------- 
------Verificou-se que o Agrupamento cumpre os pressupostos do artigo 3.º do 
Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos, articulado com a alínea c) do 
n.º 1 do artigo 4.º do mesmo  diploma legal.----------------------------------------------- 
------Considerando o supra exposto e, em conformidade com a alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho a V. Exa que submeta a 
deliberação da Câmara Municipal, o pedido de subsídio pontual, cujos valores serão 
aprovados, com base na proposta de V. Exa, nos termos do disposto no artigo 5.º do 
Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos.------------------------------------ 
------Mais informo V. Exa que, nos termos do disposto do artigo 5.º da Lei dos 
compromissos e dos pagamentos em atraso, deve ser efetuado o respetivo 
compromisso.--------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 16.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/362/2019, atribuir um subsídio ao Agrupamento de Escolas de 
Arganil, no valor de 675,00€ (seiscentos e setenta e cinco euros), para fazer face às 
despesas com o transporte dos alunos para o Pólo de Arganil do Conservatório de 
Música de Coimbra.--------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------OITAVO: Da ADIBER – Associação de Desenvolvimento Integrado da 
Beira Serra, com sede em Góis, ofício a solicitar a atribuição de subsídio para a 
prossecução de atividades de interesse local. ---------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/364, datada de 10/12/2019, da técnica superior 
Paula Morgado, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto em epígrafe, cujo pedido está relacionado com a 
EE/2026/2019, eis o que me cumpre informar a V. Exa:----------------------------------- 
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------A ADIBER - Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, solicitou 
um apoio monetário para que possa desenvolver as atividades descritas no plano de 
atividades.------------------------------------------------------------------------------------- 
------Esta associação ADIBER é uma associação privada de Utilidade Pública, cujos fins 
prioritários e consignados estatutariamente são entre outros, promover o 
desenvolvimento local e regional e consequentemente melhorar as condições 
económicas, sociais, culturais e materiais da vida das populações da Região da Beira 
Serra.------------------------------------------------------------------------------------------ 
------Reconhece-se que a concretização de tais objetivos implica uma intervenção 
dinamizadora a nível das mais diversificadas áreas do desenvolvimento como a 
economia, ação social, formação e emprego, desenvolvimento rural, cultura, ações de 
animação e promoção da Região da Beira Serra.------------------------------------------- 
------Por conseguinte as supra referidas atividades têm-se transformado em concretas 
realizações pela ação da ADIBER, em parceria com as Autarquias e outras Instituições, 
públicas e privadas, na realização de projetos inovadores que têm dado um forte 
contributo para o desenvolvimento integrado e harmonioso da Região da Beira Serra. 
------Considerando o supra exposto e, em conformidade com a alínea u) do n.º  1 do 
artigo 33.º  da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho a V. Exa que submeta a 
deliberação da Câmara Municipal, o pedido de apoio monetário, nos termos do disposto 
no artigo 41.º  do Regulamento da Concessão de Benefícios Públicos cujos valores 
serão aprovados, com base na proposta de V. Exa, nos termos do disposto no artigo 
5.º do Regulamento.-------------------------------------------------------------------------- 
------Mais informo V. Exa que, nos termos do disposto do artigo 5.º  da Lei dos 
compromissos e dos pagamentos em atraso deve ser efetuado o respetivo 
compromisso.--------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para dizer que “trata-se de uma situação 
atípica, face ao sentido das situações que aqui apreciamos; do ponto de vista do 
enquadramento, esta solicitação formulada pela Adiber foi dirigida também aos 
restantes municípios da área de intervenção da Adiber, nomeadamente Tábua, Oliveira 
do Hospital e Góis, e esses municípios deliberaram já apoiar a Adiber, nos termos que 
hoje aqui propomos. Fizemos um enquadramento formal, de acordo com aquilo que 
está previsto no Regulamento, mas basicamente a solicitação que oportunamente nos 
foi suscitada, tem a ver com a situação financeira razoavelmente delicada da Adiber, 
por um lado, e por outro lado, reconhecendo nós a intervenção importante que esta 
Associação tem, nomeadamente no papel interventivo, na área dos Fundos 
Comunitários. É esta a situação que justifica que submetamos esta proposta aqui a 
reunião de Câmara.”-------------------------------------------------------------------------- 

------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva para “começar por dizer que isto é, 
como o Senhor Presidente disse, uma situação atípica, porque estamos a retirar das 
nossas possibilidades financeiras, verbas para uma Associação em que as coisas não 
correram bem, sem podermos fazer uma avaliação porque é que as coisas não 
correram bem, e o que é que poderia ter sido corrigido; eu sinto-me de certa forma 
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inibido para poder dar uma opinião concreta sobre este caso; todos os municípios vão 
sustentar a Adiber, que já por si, é uma Associação de Desenvolvimento Integrado da 
Beira Serra? A razão da minha intervenção é para tentar perceber o que se está a 
passar e em termos dos quadros comunitários de apoio, em que é que a Adiber mexe, 
na nossa região, porque eu sempre fui habituado a ver a Adiber como uma empresa 
autónoma e activa e dinâmica e agora aparece com um pedido de subsídio, para mim 
é uma surpresa.”------------------------------------------------------------------------------ 

------O Senhor Presidente referiu que “em determinada altura houve uma abordagem 
no sentido dos municípios se associarem, de uma forma regular e permanente, ao 
financiamento desta Associação, e a posição que na altura foi assumida foi de não 
concordância, pois estamos habituados a ver a Adiber a contribuir para a região, não é 
a região a contribuir para a Adiber. Também é verdade que, não fosse, por um lado, 
esse passado e aquilo que resulta da gestão das verbas do quadro comunitário que 
está actualmente em vigor, no fundo é isso que justifica que, de uma forma totalmente 
atípica, este processo aqui seja apreciado. Isto tem essencialmente a ver, parece-me 
da documentação que foi distribuída, que houve uma degradação da situação 
financeira da Associação ao longo de vários anos; dos documentos mais recentes que 
nos foram disponibilizados, aquilo que podemos constatar é que o ano de 2017 
encerrou de uma forma muito desequilibrada, e muito genericamente, aquilo que 
vemos, é que do ponto de vista financeiro entre aquilo que eram as dívidas da 
Associação no final de 2017 e aquilo que eram as verbas que podiam ser recebidas, 
havia aqui um défice superior a 500 mil euros. No final do ano de 2018 a situação 
formalmente não era tão má mas, ainda assim, havia um défice superior a 400 mil 
euros. Dá-me a situação que houve uma degradação da situação financeira ao longo 
dos anos, não consigo não conheço as razões, admito que elas existam, certamente 
existem, para ter chegado a este ponto, mas a minha opinião vai um pouco ao 
encontro daquela que o Senhor Vereador aqui transmitiu, para mim isto é uma decisão 
para tomarmos, sem hipótese de ser repetida; costuma dizer-se que é uma vez sem 
exemplo, para que não fique a pretensão ou a ideia de que de futuro vamos estar 
disponíveis para sustentar esta Associação. Aquilo que os outros municípios 
deliberaram foi a atribuição de um apoio de 15 mil euros.”--------------------------------  

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/364/2019, atribuir um subsídio à ADIBER – Associação de 
Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros), 
para prossecução de actividades de interesse local.---------------------------------------- 

------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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------PRIMEIRO: De António da Silva Marques, Cabeça de Casal da Herança 
de, a requerer a emissão de certidão de atravessamento de terreno, sito em Monte 
Frio, Freguesia de Benfeita, por caminho público, dividindo-o em duas parcelas. ------- 

------Presente a informação INF/DGU/892, datada de 02/12/2019, do assistente 
técnico Carlos Mateus, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:- 

------Solicita o requerente certidão comprovativa da divisão do seu terreno em duas 
parcelas, em virtude do mesmo ter sido dividido por caminho público.------------------- 
------O processo encontra-se instruído com levantamento topográfico, certidão do 
Registo predial, planta de localização e requerimento.-------------------------------------  
------Os elementos apresentados, definem os limites do terreno, bem como o espaço 
ocupado pelo caminho.----------------------------------------------------------------------- 
------Da deslocação ao local e de acordo com o levantamento topográfico apresentado,  
confirma-se a existência do caminho, bem como o terreno por ele atravessado.--------- 
------Desta forma propõe-se o deferimento do pedido e emissão de certidão 
comprovativa da divisão de terreno em duas parcelas, por atravessamento de 
arruamento.-----------------------------------------------------------------------------------  
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 12.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
INF/DGU/892/2019, aprovar a emissão de Certidão de Atravessamento de terreno, 
sito em Monte Frio, Freguesia de Benfeita, por caminho público, dividindo-o em duas 
parcelas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: De Carlos Manuel da Silva Pereira Nunes, a requerer a dispensa 
total dos lugares de estacionamento relativos a alteração e ampliação de habitação, 
em Casal Novo, União das Freguesias de Cepos e Teixeira. ------------------------------ 

------Presente o parecer técnico datado de 08/11/2019, do técnico superior Pedro 
Simões, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:----------------- 

------Identificação de Pretensão. 
------O requerente, Sr. Carlos Manuel da Silva Pereira Nunes e outra, veio por 
requerimento com registo de entrada no serviço do Balcão Único deste Município, com o 
nº7680, datado de 12 de Julho de 2019, dar entrada de elementos a visar pedido de 
licenciamento para trabalhos de alteração e ampliação de habitação, localizada em Casal 
Novo, União de Freguesias de Cepos e Teixeira. 
------O presente processo foi alvo de três pedidos de parecer junto de CCDR-C, em 
virtude da sua localização nos termos previstos do art.13º-A do RJUE, na atual redação, 
sendo o último concretizado a 25/09/2019, tendo a referida entidade pronunciado 
favoravelmente a 05/11/2019. 
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------Antecedentes. 
------O presente signatário procedeu a apreciação da presente pretensão, no dia 16 de 
Janeiro, tendo concluído: 

a) Refere que o prédio serve-se pela “serventia pública existente, pedonal e 
automóvel. A vedação que se verifica atualmente junto à estrada, efetuada com 
uma corrente de plástico, facilmente amovível, conforme fotografia que se anexa, 
serve apenas para evitar o estacionamento abusivo de transeuntes”. Da análise 
das fotos entregues, não é possível verificar o exposto, mais se verifica que o 
prédio em questão, de acordo com a certidão da conservatória do registo predial, 
não confronta a nascente com a referida serventia pública. Considerando as 
dúvidas que ainda persistem, deverá ser consultada a União de Freguesia de 
Cepos e Teixeira para se pronunciar relativamente a este apeto concreto; 

A união de freguesias refere que se trata de uma serventia particular (E/1922/2019 de 
20/02/2019). Assim, deverá esclarecer sobre o acesso à edificação. Deverá ser ainda 
representada a área destinada à instalação do(s) recetáculo(s) postal domiciliário(os) no 
edifício, a localizar e dimensionar nos termos do disposto nos Decretos Regulamentares 
n.ºs 8/90, de 6 de abril e 21/98, de 4 de setembro com Declaração de Retificação n.º 22-
E/98, de 30 de novembro.  

b) A CCDRC, pronunciou-se desfavorável, “uma vez que se encontram em falta os 
seguintes elementos: 

i. Quantificação das áreas de REN afetadas pelas edificações licenciadas (nos 
termos legalmente exigidos, ou no caso de à data da construção não ser 
exigível a emissão de licença, tal facto seja confirmado por certidão emitida 
pela Câmara Municipal de Arganil (n.d.r. caso se mantenha a pretensão 
deverá requerer a presente certidão junto dos serviços municipais), a 
licenciar e a legalizar, bem como indicação dos respetivos usos originais; 

ii. Documento comprovativo do pagamento da taxa, no valor de 133,40 € 
(cento e trinta e três euros e quarenta cêntimos), juntando-se em anexo ao 
parecer da CCDRC a respetiva guia de depósito; 

iii. Demonstração do cumprimento dos requisitos constantes da alínea g) do 
Item I do Anexo I da Portaria n.º 419/12, de 20 de dezembro; 

iv. Demonstração da não afetação significativa da estabilidade ou do equilíbrio 
ecológico do sistema biofísico e dos valores naturais em presença, 
nomeadamente as funções das respetivas áreas, definidas no n.º 3 da 
alínea c) da secção III do Anexo I do supracitado RJREN.” 

------Conforme acima referido a referida entidade pronunciou-se favoravelmente a 
5/11/2019, salvaguardando que qualquer intervenção no logradouro deverá ser efetuada 
com recurso a materiais permeáveis ou semipermeáveis.  
------A presente edificação foi alvo de procedimento de comunicação prévia (n.º45/2014) 
para a sua construção, tendo esta sido admitida (27/10/2015) e emitido alvará de 
construção com o n.º5/2015, por dois anos. Posteriormente, foi a requerente notificada da 
intenção do Município proceder à caducidade do processo. Em fase de audiência prévia, 
veio a requerente informar o Município da intenção de proceder ao pedido de autorização 
de utilização. 
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------A pretensão visa a legalização de alteração na edificação pela requerente. 
Considerando estar-se perante alterações executadas em desacordo com o respetivo 
alvará, assim de acordo com a alínea b) do n.º1 do art.98º do RJUE é passível de 
contraordenação, pelo que o presente deverá ser encaminhado para a fiscalização. 
------Apreciação. 
------Após análise dos elementos entregues, verifica-se o seguinte: 
------A pretensão visa ampliação da referida existência, com criação de um novo piso. O 
piso inferior destina-se à parte social da edificação, estando o piso superior reservado à 
sua parte privada. 
------O projeto de arquitetura está instruído com termo de responsabilidade do autor pelo 
que nos termos do disposto no nº8 do art.20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de Setembro, está dispensada a 
verificação das condições do interior da edificação. 
------O plano de acessibilidades está instruído com termo de responsabilidade do seu 
autor, a referir a conformidade do projeto, pelo que nos termos do disposto no nº2 do 
art.3º do DL nº 163/06, de 8 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de 
Setembro, está dispensada a sua apreciação prévia, pelo que se consideram cumpridos 
os requisitos técnicos de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada. 
------Conformidade com RUMA. 
------A proposta cumpre com o disposto no art.10º (Afastamento às estremas) e art.15º 
(Cérceas, ocupação e profundidade das construções) do RUMA. 
------Apreciação de projeto de acordo com o nº1 do art.20º do RJUE, na atual redação: 
------PDM (Primeira revisão PDM de Arganil Aviso n.º10298/2015 publicada no Diário da 
República, 2.ª série — N.º 176 — 09/09, e seguintes correções materiais Aviso 
n.º4888/2016, n.º72 de 13/04 e Aviso n.º1486/2018, n.º22 de 31/01, ambos com 
publicação na 2ª serie do Diário da República) 
------O prédio objeto da presente pretensão encontra-se inserido na classe de solo rural, 
na categoria funcional de espaço agrícola de produção. De acordo com a alínea c) do n.º3 
do art.26º do Regulamento do PDM, não se vê inconveniente quanto ao uso proposto – 
habitacional. 
------Em termos de regime de edificabilidade deverá respeitar-se o exposto no n.º1 do 
art.27º do citado regulamento, isto é:  

a) Área da parcela igual ou superior a 10.000m2; 
b) Índice de utilização do solo inferior a 0,05; 
c) Índice de impermeabilização do solo inferior a 0,1; 
d) Número máximo de pisos: 2 acima da cota de soleira; 
e) Disponha de acesso público e de infraestruturas; 
f) Seja indispensável ao desenvolvimento ou manutenção de atividades produtivas 

tradicionais.  
---Área do Prédio – 165,70 m2 

---Áreas Existentes: 
---Área de Implantação: 75,11m2; 
---Área de Construção: 75,11m2; 
---Áreas Propostas: 
---Área de Implantação: 75,11m2; 
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---Área de Construção: Piso 0 + Piso 1 = 75,11 + 35,16 = 110,27m2; 
---N.º de pisos – 2; 
---Índice de ocupação do solo /implantação: 0,45; 
---Índice de utilização do solo /construção: 0,67; 
---Área e/ou índice de utilização/construção: ampliações até 50% da área de construção 
preexistente: 75,11m2 X 1,50 = 112,67m2 
------Após apreciação, verifica-se que a pretensão não cumpre com o regime de 
edificabilidade estabelecido pelo n.º1 do art.27º do PDMA, concretamente com a alínea 
a), b) e c). 
------Considerando ao exposto, a presente edificação cumpre com as condições 
estipuladas pela alínea a) do n.º1 do art.11º do regulamento de PDMA, i. é “Não careçam 
de qualquer licença, comunicação prévia, aprovação ou autorização, nos termos da lei”. 
------Assim, considerando o exposto no n.º2 do art.11º e dado que “as condições das 
licenças ou autorizações não se conformem com a disciplina instituída pelo presente 
Plano podem ser autorizada alterações ou ampliações às mesmas nas seguintes 
situações cumulativas”: 

a) Desde que a alteração ou ampliação seja possível nos termos dos regimes legais 
das servidões administrativas ou restrições de utilidade pública eventualmente aplicáveis 
ao local; 

Verifica-se que a edificação encontra-se condicionada por REN e RAN, pelo que deverá 
solicitar autorização das presentes entidades. As referidas entidades pronunciaram-se 
favoravelmente. 

b) Quando introduzido qualquer novo uso, este não seja desconforme com as 
disposições do Plano; 

Não aplicável, dado que o requerente não introduz um novo uso, trata-se de uma 
edificação destinada a habitação. 

c) Se obtenham melhorias relevantes quanto à inserção urbanística e paisagística ou 
à qualidade arquitetónica das edificações; 

A edificação encontra-se em estado de ruína, desta forma, julga-se que esta 
administração ao permitir o licenciamento da mesma, a sua inserção urbanística e 
paisagística é melhorada substancialmente.  

d) Não tenham como efeito o agravamento das condições de desconformidade; 
Está-se perante uma ampliação da área de implantação e da área bruta de construção, 
porém a mesma cumpre com o referido no n.º3 do art.11º do Regulamento do PDM, 
relativamente aos parâmetros urbanísticos, na qual refere que “(…) considera-se que não 
existe agravamento das desconformidades, (…) as ampliações até 50% da área de 
construção preexistente.”, sendo que o presente permitiria uma ampliação até 112,67m2, 
verificando-se que a proposta possui uma área de construção de 110,27m2. 
------Face ao exposto, verificar-se o enquadramento com o disposto no art.11º do PDMA. 
------No que diz respeito ao cumprimento do art.82º do Regulamento do PDM, irá 
considerar-se a área de construção: 110,27m2. 
------Assim, deverá o requerente assegurar dentro da parcela 1 lugar de estacionamento. 
------Da análise da proposta, verifica-se que esta não aparenta condições para criação do 
lugar de estacionamento em falta, nos termos da alínea c) do n.º7, do art.82º do PDM, 
pelo que o requerente menciona que irá proceder ao pagamento da compensação (fl.92). 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 77   dd ee   DD ee zz ee mm bb rr oo   dd ee   22 00 11 99  

31

Assim, e em cumprimento do n.º 8 do art.82º do Regulamento do PDM, deverá a Câmara 
Municipal deliberar a dispensa total do cumprimento da dotação de estacionamento. De 
acordo com o art.105º do RUMA, deverá o requerente compensar o Município no valor de 
181,25€ = 1 x (2,5 X 5) X 14,50€/m. 
------De salientar que, dado que a presente operação urbanística apesar de se 
caracterizar por uma ampliação da área de construção e de implantação, de acordo com 
parecer da CMDF (Comissão de Municipal de Defesa da Floresta), ao abrigo da alínea c) 
do n.º3 do art.16º do DL 124/2006 de 28/06, na sua atual redação, de dia 24/07/2019, 
relativamente ao processo n.º93/2018, no qual refere que “foi entendido pela CMDF que o 
processo não deveria ser objeto de parecer da CMDF sobre o art.16º do DL 124/2006 de 
28/06, na sua atual redação, devido à data de construção e ampliação ser anterior à 
entrada em vigor do referido diploma, foi decidido nestas condições não ter parecer da 
CMDF”, conclui-se que o presente não é aplicável. 
------Confirma-se ainda que para o local conforme classificado pelo PMDFCI, de acordo 
com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.15º do PDMA, o prédio possui a categoria de 
risco de incêndio baixa e muito baixa. 
------Mais se verifica que a parcela em solo rural se encontra afeta às condicionantes 
estabelecidas pelo DL 55/2007 de 12/03, na atual redação, no entanto a proposta não se 
traduz numa “obra de construção” (alínea a) do n.º1 do art.1º) ou “estabelecimento de 
quaisquer novas atividades” (alínea b) do n.º1 do art.º1), cumprindo assim com o disposto 
na alínea b) do n.º1 do art.15º do PDMA. 
------Dado o enquadramento, o abastecimento de água e a drenagem de águas residuais 
deverão ser resolvidos por sistemas autónomos, que no caso do abastecimento de águas 
deverá ser devidamente acompanhado por autorização de utilização dos recursos 
hídricos, emitida pela APA, para consumo humano, ou no caso de extensão as despesas 
das mesmas serão custeadas pelo requerente, de acordo com o n.º2 do art.º15 do PDMA, 
exceto no caso deste já se encontrar servido pelas descritas infraestruturas. 
------Conclusão.  
------Face ao exposto, propõe-se a Vossa Ex.ª a proceder de acordo com o n.º 3 do 
art.20º do RJUE, na sua atual redação, aprovação do projeto de arquitetura, condicionado 
ao esclarecimento acima sublinhado e solicitação dos projetos de especialidades. 
------Propõe-se ainda a Vossa Ex.ª, o encaminhamento para deliberação em Reunião de 
Câmara, sobre a dispensa total dos lugares de estacionamento, conforme previsto pelo 
n.º7 do art.82º do PDMA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 28.11.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com o parecer 
técnico datado de 08/11/2019, aprovar a dispensa total dos lugares de estacionamento 
relativos a alteração e ampliação de habitação, em Casal Novo, União das Freguesias 
de Cepos e Teixeira.-------------------------------------------------------------------------- 

------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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Cap í tu lo  Qu into 

Empreitadas   

 
------PRIMEIRO: Empreitada de “Ampliação do Parque Industrial da Relvinha 
Oeste”. Proposta para aprovação de esclarecimentos apresentados pelos interessados 
nos termos do disposto no artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto e posteriores alterações. - 
Ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente em 10 de Dezembro, nos termos 
do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.----------------------------- 

------Presente a informação I/DGU/477, datada de 09/12/2019, dos técnicos 
superiores Carla Neves, Paula Duarte e Bruno Dinis, que se dá por reproduzida, para 
todos os efeitos legais, e cuja cópia se anexa à acta.-------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 20.11.2019: “Aprovo o proposto”.--------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que “no periodo para apresentação de 
esclarecimentos, por parte dos concorrentes foram apresentados dois pedidos de 
esclarecimentos e aquilo que nos pareceu foi que fazia sentido que a resposta fosse 
colocada na Plataforma tão rapidamente quanto possível, para potenciar também a 
concorrência; daí que tenha aprovado; as duas situações foram apreciadas e 
clarificadas técnica e juridicamente e eu subscrevi o documento com a resposta a 
estes pedidos de esclarecimento e é relativamente a essa resposta que solicito 
ratificação.”----------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica I/DGU/477/2019, ratificar o acto praticado pelo Senhor Presidente em 10 de 
Dezembro, nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.--- 
 
 
------SEGUNDO: Empreitada de “Reabilitação e Beneficiação da ETAR da Zona 
Industrial da Relvinha” – Proposta de aprovação do Auto de Medição nº 15 de 
Trabalhos Contratuais, de Novembro de 2019. -------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DGU/917, datada de 12/12/2019, 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.------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 77   dd ee   DD ee zz ee mm bb rr oo   dd ee   22 00 11 99  

33

---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 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 quinto mês de trabalho em obra, terceiro 
mês respeitante à fase de arranque, a empresa de fiscalização procedeu à entrega do 
auto de medição n.º 15 (E/14085/2019 de 09/12/2019), 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 15”, 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€ 
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AUTO N.º 6        7 8 9 10 

 VALOR 79216,74 € 46438,06 € 148373,70 € 212446,62 € 200880,82€ 

  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€ 

 

AUTO N.º 15           Total 

 VALOR 5 745,10€    1024122,45€ 

  I.V.A.     344,71€ 

 

         

 

        61447,35€ 

 SOMA 6 089,81€      1085569,80€ 

 
------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 12.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DGU/917/2019, aprovar o Auto de Medição nº 15 de Trabalhos 
Contratuais, de Novembro de 2019, no valor total de 6.089,81€ (seis mil e oitenta e 
nove euros e oitenta e um cêntimos), 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.--------------------------------- 
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------TERCEIRO: Empreitada de “Reabilitação e Beneficiação da ETAR da Zona 
Industrial da Relvinha” – Proposta de decisão relativa a aquisição e imputação de 
custos de novo agitador a colocar no estágio 1 e respetiva solicitação de apoio. ------- 

------Presente a informação INF/DGU/918, datada de 12/12/2019, da técnica superior 
Teresa Santos, que se dá por reproduzida, para todos os efeitos legais, e da qual se 
anexa cópia à acta.--------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 12.12.2019: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para esclarecer que “todos se recordarão 
que já falámos aqui extensamente acerca deste problema. Em determinada altura o 
instalador alertou que o agitador que tinha sido aprovado pela fiscalização não seria 
compatível com este tipo de ETAR; depois disso houve então uma proposta da 
fiscalização de colocar uma caixa metálica em volta desse agitador e foi isso que 
deliberámos aqui, há uns meses atrás. Aquilo que pudemos depois concluir, é que 
essa solução, que não foi validada pelo fabricante do agitador, foi validada e 
defendida pela fiscalização, é uma solução que não permite o funcionamento 
adequado da ETAR. Já depois disto, houve uma interpolação a todos os envolvidos, e 
aquilo que concluímos e é o que relata também esta informação extensa que foi 
distribuída, é que houve aqui validação de um equipamento que não é adequado para 
este tipo de ETAR, pelo menos para este estágio; da apreciação técnica que aqui foi 
efectuada e também da apreciação jurídica que entretanto solicitei, concluímos que há 
aqui responsabilidade da fiscalização, porque validou um equipamento que não é o 
adequado para este tipo de ETAR e aquilo que nos é dito, do ponto de vista jurídico, é 
que o município, uma vez que a fiscalização actua em representação do dono de obra, 
o município não pode deixar de assumir esta situação, isto num primeiro plano, 
aprovando um novo agitador e depois, num segundo plano, naquilo que tem a ver 
com a relação contratual interna estabelecida entre o município e a fiscalização, deve 
então imputar-se à fiscalização o custo desta solução. Aquilo que nos diz o professor 
Pedro Gonçalves é que essa responsabilização está prevista na cláusula 5ª do contrato 
celebrado com a fiscalização, que tem a ver com o incumprimento das obrigações 
emergentes do contrato e a possibilidade do município exigir o pagamento de uma 
pena pecuniária equivalente ao custo com este novo agitador.---------------------------  
------Basicamente, a proposta que aqui trago é de se aprovar esta solução técnica, 
que era a solução que devia ter sido instalada no início, destes trabalhos com a 
instalação deste agitador, que totalizam o valor de 18.836,45€ mais IVA, num 
primeiro plano; a relação contratual é estabelecida entre o empreiteiro e o município. 
Num segundo plano, a proposta que faço é de aplicar à fiscalização uma pena 
pecuniária no valor correspondente a este equipamento, que me parece que foi 
validado incorrectamente.”------------------------------------------------------------------  

------A Câmara deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação técnica 
INF/DGU/918/2019, aprovar a contratação de trabalhos de empreitada para aquisição 
e instalação de novo agitador, para o estágio 1, da empreitada de Reabilitação e 
Beneficiação da ETAR da Zona Industrial da Relvinha, por parte do empreiteiro, com 
base na relação contratual estabelecida entre empreiteiro e município, e imputar à 
fiscalização uma pena pecuniária no valor de 18.836,45€ (dezoito mil oitocentos e 
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trinta e seis euros e quarenta e cinco euros), acrescidos de IVA, correspondente aos 
trabalhos com a aquisição e instalação do novo agitador.--------------------------------- 

------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  Sexto 

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

------1 – Alteração nº 27 ao Orçamento e alteração nº 27 às GOP de 2019.------------- 

------1 – Alteração nº 28 ao Orçamento e alteração nº 28 às GOP de 2019.------------- 

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

 
ENCERRAMENTO 

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

____________________________________ 

 
 
 

___________________________________________ 
 
 


