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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

REALIZADA EM 
 

05 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
 

 
 

 
------Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano de 2020, 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, e Tyoga Shylo Norma Macdonald e comigo, Carla Maria Conceição 
Rodrigues, coordenadora técnica.----------------------------------------------------------- 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião, quando eram dez horas.- 

------A Câmara Municipal justificou a falta do senhor vereador Rui Silva, que não pôde 
estar presente por motivos pessoais e do senhor vereador Fernando Vale, que não 
pôde estar presente por motivos profissionais.--------------------------------------------- 
 
 
 

PERIODO ANTES DA 
ORDEM DO DIA 

 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para “dar conta que o concurso de 
empreitada para a execução da intervenção de reabilitação do edifício dos Paços do 
concelho está concluído; já ocorreu a consignação, penso que já terá sido aprovado o 
Plano de Segurança e Saúde o que significa que muito brevemente tenham início as 
obras. Se nada acontecer em contrário àquilo que está planeado, e que está acordado 
entre todas as partes, podemos considerar que no dia 17 de Janeiro as obras terão 
início. Significa esta circunstância que, se tudo decorrer como acabei de dizer, e está 
previsto, esta será a última reunião de Câmara ordinária que faremos neste espaço, 
conforme ele está. Ainda assim, queria dar conta do seguinte: há um processo que 
está também em fase de adjudicação e que, de certa maneira, foi pensado, foi 
acarinhado, e teve uma participação muito importante por parte do antigo chefe de 
gabinete do antigo Secretário de Estado do Ambiente, o engenheiro Arlindo Alves, que 
teve uma intervenção activa e muito positiva na concretização do projecto do IGAM; é 
um projecto de alguma amplitude, de algum significado, que envolve o município de 
Arganil, Pampilhosa da Serra, Lousã e Góis, e que está neste momento em vias de 

ACTA Nº 03 



 
 
 
 
 
 
 
 

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   00 55   dd ee   FF ee vv ee rr ee ii rr oo   dd ee   22 00 22 00  

2

implementação. Está neste momento em cima da mesa um caminho que passa por 
ser a Comunidade Intermunicipal a fazer a impressão dos trabalhos e das 
intervenções que estavam na alçada dos 4 municípios, para além dos municípios 
haverá execução de intervenções por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e 
também por parte da Universidade do Porto. Em relação aos municípios, e também 
dentro daquilo que foi o entendimento do anterior Secretário de Estado do Ambiente, 
Dr. João Ataíde, o caminho passará por ser a CIM a fazer a execução dessas 
intervenções. Isto significa que haverá necessidade de fazer a celebração de um 
contrato interadministrativo de delegação de competências, neste caso deste processo 
da CIM por parte da Câmara e era a esse respeito que queria preparar desde já para a 
circunstância e para a possibilidade de termos que fazer uma reunião de Câmara 
extraordinária para discutir este processo. Vamos ter que articular agendas e 
calendários mas, no limite, se não conseguirmos antes, teríamos que fazer o esforço 
de reunir no dia da Assembleia Municipal, meia hora mais cedo, mas entretanto 
poderemos trocar opiniões; podemos ver já? Consideramos então uma reunião de 
Câmara extraordinária para dia 14, às 15.30 horas.”--------------------------------------    
 
------Pediu a palavra a senhora vereadora Tyoga Macdonald para se referir “a umas 
fissuras na estrada do Salgueiro, não sei se a situação já estará sinalizada, mas a 
situação agravou muito, nos últimos tempos, assim como a estrada que atravessa a 
Valbona, que está praticamente intransitável. É necessário prestar alguma atenção a 
estas situações.------------------------------------------------------------------------------ 
------Um outro assunto que nos tem preocupado tem a ver com uma vaga de assaltos 
que tem acontecido no nosso concelho; gostava de saber se o Senhor Presidente tem 
alguma informação que nos possa facultar.”----------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente referiu que “relativamente às duas situações, da rede 
viária, a situação da estrada do Salgueiro ficou significativamente agravada pelas 
tempestades que nos assolaram recentemente e temos neste momento já planificada 
uma intervenção para minimizar o constrangimento que se verifica presentemente na 
nessa estrada.-------------------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente à Valbona, bem como outras aldeias do concelho, a Valbona 
integra a vasta lista de intervenções que inventariámos no âmbito do processo de 
requalificação da rede viária; conhecemos bem esta situação, sabemos que o 
pavimento está a precisar de substituição, por isso também está no pacote dos 
projectos que contratámos, pensamos que é dos projectos que será entregue dentro 
de dois ou três meses. É uma intervenção que está prevista, foi identificada e 
contamos levar a efeito.--------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao apontamento sobre os assaltos, aquilo que pude entretanto 
perceber, de uma partilha de opiniões que tive com o Senhor Comandante da GNR, é 
que terá acontecido aqui na região um processo planeado de assaltos, que é 
transversal a toda a região. A opinião do Comandante, daquilo que já pôde perceber, 
e também já obteve informações, é que houve aqui uma rede organizada, que 
planeou no território alargado desta região uma coisa cirúrgica e a varrer de uma 
ponta à outra. Claramente há depois também alguns comportamentos da população 
que é necessário prevenir, e a questão da sensibilização é algo que o próprio 
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Comandante também se disponibilizou para colaborar e aquilo a que se tem assistido, 
e estamos ainda a averiguar se é uma situação de fachada ou se é uma situação real, 
mas a verdade é que no terreno têm aparecido indivíduos supostamente a representar 
empresas de instalação de alarmes, que vão obtendo informação, através de vizinhos, 
ao ponto de saber se determinada pessoa está, se não está, se está em Lisboa, se 
está numa consulta, etc; as pessoas, na sua genuidade, e na sua bondade, acabam 
muitas vezes por partilhar informação que é crítica e depois acontecem estes 
episódios. Estamos atentos a este problema que, como também disse, não se 
circunscreve aqui ao concelho de Arganil, claramente resulta de um processo 
organizado, aquilo que neste momento as forças de segurança questionam é se é 
alguma coisa nacional ou se é mais uma das situações que têm sido recorrentes de 
grupos que aparecem para fazer este tipo de trabalho e desaparecem outra vez.”------    
 
 
 

 
ORDEM DO DIA  

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

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Acta para Aprovação   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da Acta nº 27, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 03 de Dezembro de 2019. ---------------------------------- 

------Analisado o seu conteúdo e produzidos os esclarecimentos necessários, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta nº 27, correspondente 
à reunião ordinária realizada no dia 03 de Dezembro de 2019.---------------------------  
 
 

Cap í tu lo  Segundo 

Diversos   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de Fornecimento de energia 
eléctrica (MT, BTE e BTN) para as diversas instalações do Município ao abrigo 



 
 
 
 
 
 
 
 

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   00 55   dd ee   FF ee vv ee rr ee ii rr oo   dd ee   22 00 22 00  

4

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) – Proposta de alteração do Gestor de Contrato. Ratificação do ato 
praticado pelo Senhor Presidente em 29 de Janeiro, nos termos do nº 3 do art.º 35º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.---------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/37, datada de 29/01/2020, da chefe de 
divisão, 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 29.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, ratificar o acto 
praticado pelo Senhor Presidente em 29 de Janeiro, nos termos do nº 3 do art.º 35º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.---------------------------------------------------- 
 
 
------A Senhora Vice-Presidente saiu da sala de reuniões, deixando de 
participar nos trabalhos.------------------------------------------------------------------ 
 
------SEGUNDO: Apreciação e votação da proposta de contratação de empréstimo 
de médio e longo prazo, no valor de 4.000.000,00€, para ampliação do Pólo 
Industrial da Relvinha Oeste e qualificação do Pólo Industrial da Relvinha 
Este. - Submissão da proposta à Assembleia Municipal. --------------------------------- 

------Presente a informação técnica INF/DAGF/43, datada de 31/01/2020, da técnica 
superior Paula Duarte, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo Sr. Presidente-------------------------------------------------------------------  
------Considerando que:---------------------------------------------------------------------  
------1 - No quadro do disposto do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
na sua atual redação, o Município de Arganil pretende contratar, junto da banca, um 
empréstimo no montante de 4.000.000,00€, para cobertura de necessidades de 
investimento, a inscrever no Orçamento Municipal de 2020, nas condições:------------ 
---a) Natureza do empréstimo: Médio e Longo Prazo;------------------------------------- 
---b) Montante: 4.000.000,00€------------------------------------------------------------- 
---c) Finalidade: Investimento;------------------------------------------------------------- 
---d) Prazo de utilização: até 2 anos, após obtenção do Visto do Tribunal de Contas; 
---e) Prazo de empréstimo: 12 anos;------------------------------------------------------- 
---f) Taxa de juro: Indexada à Euribor a 6 meses;---------------------------------------- 
---g) Amortizações: O empréstimo deverá ser reembolsado em amortizações 
constantes de capital, com vencimentos mensais.-----------------------------------------  
---h) Amortização antecipada: poderá proceder-se à amortização antecipada de parte 
ou da totalidade do capital em dívida, sem qualquer custo ou indemnização, devendo 
a proposta fixar condições para o efeito;---------------------------------------------------  
------2 – Foram convidadas a apresentar proposta, a Caixa Geral de Depósitos, SA, o 
Banco Comercial Português, S.A. e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL.------------  
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------3 – Do relatório de avaliação das propostas, resulta que a mais favorável para o 
Município é a apresentada pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, com uma taxa 
de juro indexada à Euribor a 6 meses acrescida de spread de 0,35%, sem custos, e 
possibilidade de amortizar antecipadamente sem quaisquer penalizações.--------------  
------4 - No que respeita ao apuramento da dívida total, previsto no n.º 5 do artigo 
52.º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, (Regime Financeiro das Autarquias Locais 
e das Entidades Intermunicipais, doravante RFALEI), a contratação do empréstimo em 
questão não é considerado para efeitos do referido apuramento, uma vez que o 
mesmo tem financiamento dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 
ou de outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União 
Europeia.-------------------------------------------------------------------------------------  
------5 – O investimento ultrapassa 10% do investimento previsto no Orçamento 
Municipal para 2020, pelo que determina o nº 2, do artigo 51.º, da Lei nº 73/2013, de 
3 de setembro (RFALEI), que o mesmo tem de ser objeto de autorização pela 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------   
------6 - As amortizações anuais previstas para cada empréstimo não podem ser 
inferiores a 80% da amortização média de empréstimos (divisão do capital em dívida 
à data de entrada em vigor da Lei nº73/2013 de 3 de setembro, pelo número de anos 
de vida útil remanescente do contrato).---------------------------------------------------- 
------Perante o exposto, propõe-se a V.ª Ex.ª o seguinte:--------------------------------  
------Que a Câmara Municipal, no exercício da sua competência prevista na alínea 
ccc), do n.º 1.º do art.º 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submeta à Assembleia Municipal, nos termos 
do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime Jurídico:------------  
---1 – Aprovação do programa de investimento (Anexo IV), conforme determina o n.º 
2 do art.º 51 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro na sua atual redação (Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais -RFALEI);------------ 
---2 – Adjudicação do empréstimo de investimento no montante de 4.000.000,00€, à 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, conforme relatório de avaliação de propostas e 
nos termos da proposta apresentada com as seguintes condições:----------------------- 
---a) Montante: 4.000.000,00€------------------------------------------------------------- 
---b) Prazo de utilização: até 2 anos, após obtenção do Visto do Tribunal de Contas; 
---c) Prazo de empréstimo: 12 anos;------------------------------------------------------- 
---d) Taxa de juro: Indexada à Euribor a 6 meses + spread 0,35%;--------------------- 
---e) Amortizações: O empréstimo deverá ser reembolsado em amortizações 
constantes de capital, com vencimentos mensais;----------------------------------------- 
---f) Amortização antecipada: poderá proceder-se à amortização antecipada de parte 
ou da totalidade do capital em dívida, sem qualquer custo ou indemnização.-----------  
---3 – A assunção de compromisso plurianual nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro.-----------------------------------------------  
---4 – Notificação às instituições convidadas da adjudicação do empréstimo.-----------  
------Nos termos do n.º 6 do art.º 49º do RFALEI, a contração de empréstimos de 
médio e longo prazo, cujos efeitos da celebração se mantenham ao longo de dois ou 
mais mandatos, são objeto de aprovação por maioria absoluta dos membros da 
assembleia municipal em efetividade de funções.------------------------------------------  
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------Mais se informa que deve ser elaborada declaração com indicação do número de 
membros do órgão deliberativo em efetividade de funções, bem como do número total 
de votos contra, a favor e de abstenções, nos termos do n.º 3º do art.º 19º da 
Resolução n.º 14/2011 de 16 de agosto (Instrução e tramitação dos processos de 
fiscalização prévia a remeter ao Tribunal de Contas).-------------------------------------  
------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 31.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra da Senhora 
Vereadora Tyoga Macdonald, e os votos favoráveis do Senhor Presidente, do Senhor 
Vereador Luis Almeida e da Senhora Vereadora Érica Castanheira, e de acordo com a 
informação técnica INF/DAGF/43/2020, submeter à Assembleia Municipal a seguinte 
proposta:------------------------------------------------------------------------------------- 

---a) a contratação de empréstimo de médio e longo prazo, no montante de 
4.000.000,00€ (quatro milhões de euros), para Ampliação do Pólo Industrial da 
Relvinha Oeste e Qualificação do Pólo Industrial da Relvinha Este;----------------------- 

---b) a contratação deste financiamento junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, 
CRL.------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
------A Senhora Vice-Presidente regressou à sala de reuniões, voltando a 
participar nos trabalhos.------------------------------------------------------------------ 
 
 
------TERCEIRO: Apreciação e votação da proposta de Revisão Orçamental nº 
1/2020.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação técnica INF/DAGF SF/28, datada de 25/01/2020, da 
técnica superior Joana Duarte, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:-------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Sr. Presidente------------------------------------------------------------------- 
------Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a 
despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objeto de 
revisões e de alterações (8.3.1.2 do POCAL).---------------------------------------------- 
------No orçamento para 2020 não foi incluída a rubrica 2018/22 1 1 Redes Wi-Fi 
Smart Lands nem a rubrica 2017/20 Fecho do Sistema de AA de Feijoal - Ligação alta-
baixa (Feijoal-Bufalhão) pelo motivo de que os projeto terminariam em 2019. No 
entanto, essa situação não se verificou pelo que se considera necessário inscrever as 
referidas rubricas no orçamento de 2020.--------------------------------------------------  
------A rubrica da despesa 020204 locação de edifícios também não se encontra 
aberta em orçamento e será também esta objeto de inclusão.--------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 

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   00 55   dd ee   FF ee vv ee rr ee ii rr oo   dd ee   22 00 22 00  

7

------O tipo de modificação tem em conta a manutenção da despesa global com 
redistribuição de dotações, cuja característica é a de abertura de novas rubricas 
orçamentais e ou novas ações, pelo que, o procedimento a adotar tratar-se-á de uma 
revisão orçamental (ponto 8.3.1.4 do POCAL) cujos registos devem utilizar os mapas 
8.3.1.1 e 8.3.1.2 ou 8.3.2.------------------------------------------------------------------  
------O Município de Arganil contraiu um empréstimo de curto prazo no valor de 
600.000,00€ para fazer face a dificuldades pontuais de tesouraria.---------------------- 
------Relativamente à contabilização dos empréstimos a receita é registada na rubrica 
da receita 12.05.02 Passivos financeiros - Empréstimos a curto prazo - Sociedades 
Financeiras e a despesa/pagamento é registada na rubrica 10.05.03 - Passivos 
financeiros - Empréstimos de curto prazo - Sociedades Financeiras - Bancos e outras 
Instit. Financeiras.--------------------------------------------------------------------------- 
------Sendo também necessário dotar a rubrica 03.01.03.01 - Juros e outros encargos 
- Juros da dívida pública - Socied. Financ.-Bancos e outras instit. Financeiras - 
Empréstimo de curto prazo.----------------------------------------------------------------- 
------Atendendo ao disposto na alínea d) do ponto 3.3.1 do POCAL, "as importâncias 
relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua 
contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato", pelo que em sede 
de elaboração do orçamento inicial, não devem constar as respetivas importâncias a 
contratar.------------------------------------------------------------------------------------- 
------Aprovado o montante do empréstimo a contratar para o ano pelo órgão 
competente, proceder-se-á, de acordo com a legislação, à sua efetiva contratação, à 
correspondente inscrição orçamental da receita e à inscrição das despesas que 
decorrerão com o seu pagamento.---------------------------------------------------------- 
------Assim, propõe-se a revisão Orçamental nº1/2020 anexa.--------------------------- 
------Mais informo que a Câmara Municipal deve deliberar no sentido de submeter à 
Assembleia Municipal a 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP's de 2020, uma vez que, nos 
termos da alínea c) do nº1 do artigo 33.º da lei 75/2013, de 12 de setembro, é da 
competência da mesma elaborar e submeter para aprovação da assembleia Municipal 
as revisões ao Orçamento e Opções do plano, para que esta delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º1 do artigo 25.º do mesmo diploma.-------------------------------------- 
------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 05.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para “justificar esta situação, que está 
relacionada com este projecto que desejavelmente deveria ter ficado concluído, física 
e financeiramente, ainda em 2019; por razões externas ao município isso não 
aconteceu e portanto no momento em que lançámos o Orçamento e as GOP para 
2020 ainda tínhamos a perspectiva que estes projectos ficassem concluídos até ao 
final do ano, coisa que não aconteceu. Falamos do Project das redes de wi-fi das 
aldeias históricas, neste caso relativamente ao projecto do Piódão, que não está 
concluído; de um outro projecto que está relacionado com o fecho do sistema de 
abastecimento de águas do Feijoal, nomeadamente alta - baixa do Feijoal ao 
Bufalhão, uma extensão de rede, não foi possível o processo ficar fechado em 2019 
porque houve uma contenda que em determinado momento aconteceu entre a 
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fiscalização e o empreiteiro. A terceira situação tem a ver com o facto deste edifício 
entrar em obras, e coloca-se a necessidade da deslocalização dos serviços, do ponto 
de vista daquilo que eram as soluções mais fáceis e mais económicas entendemos que 
conseguíamos rentabilizar algumas das instalações que temos, nomeadamente o 
CETA e o edifício do arquivo municipal, e ainda a antiga Caixa de Crédito Agrícola, 
desde logo porque tem uma área muito ampla, a área do piso inferior é uma área 
muito generosa e ao mesmo tempo tem ainda mobiliário; basicamente é ligar a 
informática e ver se o contrato de electricidade ainda está activo ou não. Ao mesmo 
tempo vamos colocar o arquivo técnico mais sensível num outro espaço que estamos 
ainda a avaliar. Não tínhamos no Orçamento nenhuma rubrica para rendas e vamos 
ter que a incluir no Orçamento, para proceder a estes contratos.”----------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/28/2020, submeter à Assembleia Municipal a 
proposta de aprovação da Revisão Orçamental nº 1/2020.------------------------------- 

------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: Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades 
Públicas – Compromissos Plurianuais; Pagamentos em Atraso; Recebimentos 
em Atraso - a 31 de Dezembro de 2019.-------------------------------------------------- 

------Presente a informação técnica INF/DAGF SF/21, datada de 17/01/2020, da 
coordenadora técnica Ana Luzio, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:-------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Senhor Presidente,------------------------------------------------------------- 
------Considerando o estipulado na Lei nº 8/2012, na sua atual redação, por força do 
artigo 15º do citado diploma, preconiza de carater obrigatório que até 31 de janeiro 
de cada ano se deve "declarar que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 
de dezembro do ano anterior se encontram devidamente registados na base de dados 
central de encargos plurianuais e identificar, em declaração emitida para o efeito, 
todos os pagamentos e recebimentos em atraso a 31 de dezembro do ano anterior". 
------Estipula ainda que, as declarações supra referidas, deverão ser remetidas à 
assembleia municipal e à câmara municipal, pelo que proponho a V. Exa o envio das 
declarações que ora anexo à presente informação.---------------------------------------- 
------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 30.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para referir que “temos créditos a receber 
no valor de 545 mil euros; já são importâncias muito significativas. Como sabem há 
uns tempos para cá a esta parte celebrámos um protocolo com a Autoridade 
Tributária, o que significa que alguns destes valores estão já no âmbito da cobrança 
coerciva, com a Autoridade Tributária, eu pedia já à Dr.ª Ângela que se fizesse aqui 
uma desagregação de valores, ou seja, perceber sabemos que destes 545 mil euros 
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431 mil têm uma antiguidade superior a 90 dias, isto já diz alguma coisa, mas ainda 
assim diz muito pouco; era importante percebermos o que é que já está na 
Autoridade Tributária para cobrança coerciva e o que é que ainda está do nosso lado e 
o que é que vamos fazer relativamente a isto. Aquilo que sabemos da história é que 
não temos capacidade para fazer cobrança coerciva pelos meios próprios, mas alguma 
solução temos que encontrar relativamente à dívida mais antiga que já não é passível 
de cobrança pela Autoridade Tributária, que mais não seja analisar se a mesma ainda 
existe ou se eventualmente já prescreveu.”------------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade de cinco 
votos, e de acordo com a informação técnica INF/DAGF SF/21/2010, enviar o assunto 
para conhecimento da Assembleia Municipal.---------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------QUINTO: Valor a transferir para a Freguesia de Benfeita, relativo ao 3º 
trimestre de 2019, no seguimento do Protocolo de Entrega da Gestão de Sistemas de 
Abastecimento de Água.---------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação técnica INF/DAGF SF/29, datada de 27/01/2020, da 
técnica superior Lúcia Coimbra, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:-------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto supra identificado, e de acordo com o contrato de 
delegação de competências com a Freguesia da Benfeita, relacionado com o protocolo 
de entrega da gestão de sistemas de abastecimento de águas, cumpre-me informar V. 
Exa. o seguinte:------------------------------------------------------------------------------- 
------As receitas arrecadadas pelo Município de Arganil com os subsistemas de 
abastecimento da Dreia, Benfeita e Monte Frio no 3º trimestre de 2019 ascenderam a 
4.726,25€;------------------------------------------------------------------------------------ 
------E as despesas suportadas pelo Município de Arganil com os subsistemas de 
abastecimento da Dreia, Benfeita e Monte Frio no 3º trimestre de 2019 ascenderam a 
538,58€.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------Assim, propõe-se que o valor a transferir para a Freguesia da Benfeita seja de 
4.187,67€.------------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 30.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/29/2020, aprovar a transferência de 4.187,67€ 
(quatro mil cento e oitenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos), para a Freguesia 
da Benfeita, relativo ao 3º trimestre de 2019, no seguimento do Protocolo de Entrega 
da Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água.--------------------------------------- 
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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: Valor a transferir para a União das Freguesias de Cerdeira e 
Moura da Serra, relativo ao 3º trimestre de 2019, no seguimento do Protocolo de 
entrega da gestão de Sistemas de Abastecimento de Água.------------------------------- 

------Presente a informação técnica INF/DAGF SF/30, datada de 29/01/2020, da 
técnica superior Lúcia Coimbra, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os 
efeitos legais:-------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto supra identificado, e de acordo com o contrato de 
delegação de competências com a União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, 
relacionado com o protocolo de entrega da gestão de sistemas de abastecimento de 
águas, cumpre-me informar a V. Exa. o seguinte:------------------------------------------ 
• As receitas arrecadadas pelo Município de Arganil com os subsistemas de água de 
Cerdeira, Portela da Cerdeira, Moura da Serra, Mourísia, Relva Velha, Casarias e 
Valado no 3º trimestre de 2019 ascenderam a 7.914,33€;-------------------------------- 
• E as despesas suportadas pelo Município de Arganil com os subsistemas de água de 
Cerdeira, Portela da Cerdeira, Moura da Serra, Mourísia, Relva Velha, Casarias e 
Valado no 3º trimestre de 2019 ascenderam a 2.180,22€;-------------------------------- 
------Assim, propõe-se que o valor a transferir para a União de Freguesias de Cerdeira 
e Moura da Serra, seja de 5.734,11€.------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 30.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/30/2020, aprovar a transferência de 5.734,11€ 
(cinco mil setecentos e trinta e quatro euros e onze cêntimos), para a União das 
Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, relativo ao 3º trimestre de 2019, no 
seguimento do Protocolo de entrega da gestão de Sistemas de Abastecimento de 
Água.----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 

------Presente a informação técnica INF/DAGF SF/31, datada de 31/01/2020, da 
técnica superior Lúcia Coimbra, referente aos pontos sétimo ao vigésimo, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--------------------------------------- 

------Exmo. Senhor Presidente, ------------------------------------------------------------ 
------Em coerência com o solicitado por V.ª Ex.ª e face ao disposto no anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio aprovar o novo regime jurídico da 
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transferência de competências do Estado para as autarquias locais, a competência 
para deliberar sobre a forma de apoio às freguesias, que na anterior lei, no seu art.º 
64.º, n.º6, alínea b) era competência da Câmara Municipal não se encontra 
atualmente elencada nas atuais competências atribuídas à Câmara Municipal -art.º 
33.º da nova Lei, cabendo atualmente tal competência à Assembleia Municipal, 
conforme disposto na alínea j) do n.º1 do art.º 25.º do referido anexo (Deliberar 
sobre as formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda 
articulada dos interesses próprios das populações). --------------------------------------  
------Neste sentido, compete à Câmara Municipal, apresentar proposta à Assembleia 
Municipal para que esta delibera sobre a forma de apoio às freguesias e Uniões de 
Freguesias em causa, conforme previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I 
à citada Lei 75/2013, de 12 de setembro, pelo que se remete a V.ª Ex.ª para 
aprovação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos 
do disposto na alínea j) do n.º1 do art.º 25.º do referido anexo I, minuta do protocolo 
de cooperação (contrato programa) a celebrar com as Freguesias de Arganil, Celavisa, 
Folques, Pomares, Pombeiro da Beira, S. Martinho da Cortiça, Sarzedo, Secarias, 
Benfeita, Piódão, Uniões de Freguesias de Cepos e Teixeira, Cerdeira e Moura da 
Serra, Côja e Barril de Alva e Vila Cova de Alva e Anseriz, com vista à 
comparticipação financeira na execução de diversos trabalhos, no valor que ascende 
299.966,29€, para a qual existe, nesta data, dotação disponível no orçamento 
municipal na rúbrica 08050102 – Freguesias, conforme informação de cabimento que 
se anexa a que corresponde o número sequencial 24297 datado de 31 de janeiro de 
2020, contendo as cláusulas que nele deverão ficar consignadas, destacando-se, pela 
sua importância, as seguintes: ------------------------------------------------------------- 
• Objeto e Valor das comparticipações: ----------------------------------------------------  
---Freguesia de Arganil: “Pavimentação de Rua entre a Escola e o cimo da Rua da 
Capela no Rochel”: 16.434,24€ (dezasseis mil quatrocentos e trinta e quatro euros e 
vinte e quatro cêntimos); ------------------------------------------------------------------- 
---Freguesia de Celavisa: “Requalificação de diversas infraestruturas da Freguesia de 
Celavisa: Reparação de escadarias em Travessas; Colocação de guardas em madeira 
tratada no Caratão; Embelezamento de muros na Tapada -Celavisa; Embelezamento 
do Parque João Dias de Almeida em Celavisa; Reconstrução de ponte pedonal no 
Lagar do Mosteiro Celavisa”: 18.000,00€ (dezoito mil euros); --------------------------- 
---Freguesia de Folques: “Abate de árvores secas, queimadas ou projetadas sobre as 
vias na freguesia de Folques; Pavimentação da Rua Principal - 1ª Fase na localidade 
de Monte Redondo”: 10.848,01€ (dez mil oitocentos e quarenta e oito euros e um 
cêntimo); ------------------------------------------------------------------------------------ 
---Freguesia de Pomares; “Aquisição de terreno para futuro Parque de 
Estacionamento e Estaleiro da Junta de Freguesia de Pomares; Abate de árvores 
queimadas na área da Faixa de Gestão de Combustíveis”: 22.475,70€ (vinte e dois 
mil quatrocentos e setenta e cinco euros e setenta cêntimos); --------------------------  
---Freguesia de Pombeiro da Beira: ”Beneficiação das Ruas do Carvalhinho e da 
Gândara, no lugar de Roda; Calcetamento em cubos de granito da Rua da Mourisca, 
no Vale do Maladão, Largo de Santa Ana, nos Covais, Travessa do Outeiro na Aldeia 
Nova e melhoramento dos passeios do cemitério de Pombeiro da Beira”: 27.500,00€ 
(vinte e sete mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------- 
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---Freguesia de São Martinho da Cortiça: “Requalificação e modernização das 
instalações do rés-do-chão do edifício Sede da Junta de Freguesia”: 12.500,00€  
(doze mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------- 
---Freguesia de Sarzedo: “Cobertura do palco do Largo do Outeiro e rampa de acesso 
às instalações sanitárias”: 20.000,00€ (vinte mil euros); -------------------------------- 
---Freguesia de Secarias: “Requalificação da Praia da Cascalheira”: 13.000,00€ (treze 
mil euros); ----------------------------------------------------------------------------------- 
---Freguesia de Benfeita: “Execução de contenção de talude na estrada Benfeita -
Luadas; --------------------------------------------------------------------------------------  
Muro de contenção de estrada em Pai das Donas”: 20.000,00€ (vinte mil euros); ----- 
---Freguesia de Piódão: “Calcetamento com pedra de xisto de uma rua na localidade 
de Tojo”: 20.000,00€ (vinte mil euros); --------------------------------------------------- 
---União de Freguesias de Cepos e Teixeira: “Substituição da cobertura do edifício do 
restaurante Miradouro em Cepos; Limpeza de arvoredo queimado das estradas 
municipais situadas no interior da União de Freguesias de Cepos e Teixeira”: 
28.400,00€ (vinte e oito mil e quatrocentos euros); -------------------------------------- 
---União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra: “Construção de Novo Cemitério 
na Cerdeira - 1ª Fase; Alcatroamento de troço na aldeia da Mourísia; Aquisição de 
Mini Retroescavadora; Abate de árvores queimadas na área da Faixa de Gestão de 
Combustíveis”: 47.574,14€ (quarenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro euros 
e catorze cêntimos); ------------------------------------------------------------------------ 
---União de Freguesias de Côja e Barril de Alva: “Pavimentação na aldeia da Esculca; 
Intervenção na Rua das Corgas, relativamente às águas pluviais; Vedações em Barril 
do Alva e Esculca; Reabilitação do pavimento da Praça junto ao Pelourinho; Execução 
de pavimentos em paralelos na Rua Joaquim Mendes Oliveira; Execução de 
pavimentos em paralelos na Rua da Levada; Execução de pavimentos em paralelos na 
Rua Coberto - Pisão; Execução de pontão na Ribeira do pisão (Prado)”: 34.600,00€ 
(trinta e quatro mil e seiscentos euros); --------------------------------------------------- 
---União de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz: “Beneficiação da Zona Balnear 
de Vila Cova de Alva; Desobstrução e limpeza da Rua da Fonte do Meio em Anseriz, 
Serviços de limpeza no Largo Capitão António Alves da Cruz em Vila Cova de Alva”: 
8.634,20€ (oito mil seiscentos e trinta e quatro euros e vinte cêntimos). --------------- 
• Prazo de Vigência:-------------------------------------------------------------------------  
------Data da Assinatura do contrato até ao cumprimento das obrigações de ambas as 
partes;• Pagamento:-------------------------------------------------------------------------            
------2 Prestações: 1.ª Prestação, no valor de 50%, até 30 (trinta) dias após a 
assinatura dos contratos e a 2.ª Prestação, no valor de 50%, aquando o cumprimento 
total do objeto dos contratos e apresentação da documentação comprovativa da 
realização da despesa.----------------------------------------------------------------------- 
• Prazo de cumprimento: - até ao final de 2020.------------------------------------------ 
• Incumprimento:----------------------------------------------------------------------------  
------A falta de cumprimento dos contratos implica a devolução dos montantes 
atribuídos;------------------------------------------------------------------------------------ 
• Acompanhamento e controlo:-------------------------------------------------------------  
------O acompanhamento e controlo do cumprimento dos contratos é feito pela 
Câmara Municipal, assistindo-lhe o direito de fiscalizar as suas execuções.--------------                               
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------Anexo minuta dos contratos programa, informação de cabimento.----------------- 
------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 31.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

 
 
------SÉTIMO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Arganil, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de pavimentação de Rua entre a 
Escola e o cimo da Rua da Capela no Rochel, a realizar pela Junta de Freguesia.-------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
Freguesia de Arganil e submetê-lo à Assembleia Municipal, para deliberação.----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------OITAVO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Benfeita, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de execução de contenção de 
talude na estrada Benfeita - Luadas; muro de contenção de estrada em Pai das Donas, 
a realizar pela Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
Freguesia de Benfeita e submetê-lo à Assembleia Municipal, para deliberação.--------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------NONO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Celavisa, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de requalificação de diversas 
infraestruturas na freguesia: reparação de escadarias em Travessas; colocação de 
guardas em madeira tratada no Caratão; embelezamento de muros na Tapada, 
embelezamento do Parque João Dias de Almeida; reconstrução de ponte pedonal no 
Lagar do Mosteiro, a realizar pela Junta de Freguesia.------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
Freguesia de Celavisa e submetê-lo à Assembleia Municipal, para deliberação.--------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
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------DÉCIMO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Folques, 
com vista a comparticipar financeiramente os serviços de abate de árvores secas, 
queimadas ou projetadas sobre as vias na freguesia de Folques e obras de 
pavimentação da Rua Principal - 1ª Fase, na localidade de Monte Redondo, a realizar 
pela Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
Freguesia de Folques e submetê-lo à Assembleia Municipal, para deliberação.---------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO PRIMEIRO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia 
de Piódão, com vista a comparticipar financeiramente as obras de calcetamento com 
pedra de xisto de uma rua na localidade de Tojo, a realizar pela Junta de Freguesia.--- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
Freguesia de Piódão e submetê-lo à Assembleia Municipal, para deliberação.----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO SEGUNDO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia 
de Pomares, com vista a comparticipar financeiramente a aquisição de terreno para 
futuro parque de estacionamento e estaleiro da Junta de Freguesia e serviços para 
abate de árvores queimadas na área da faixa de gestão de combustíveis, a realizar 
pela Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
Freguesia de Pomares e submetê-lo à Assembleia Municipal, para deliberação.--------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO TERCEIRO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia 
de Pombeiro da Beira, com vista a comparticipar financeiramente as obras de 
beneficiação das Ruas do Carvalhinho e da Gândara, no lugar de Roda; calcetamento 
em cubos de granito da Rua da Mourisca, no Vale do Maladão, Largo de Santa Ana, nos 
Covais, Travessa do Outeiro na Aldeia Nova e melhoramento dos passeios do Cemitério 
de Pombeiro da Beira, a realizar pela Junta de Freguesia.--------------------------------- 
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
Freguesia de Pombeiro da Beira e submetê-lo à Assembleia Municipal, para 
deliberação.---------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO QUARTO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de 
S. Martinho da Cortiça, com vista a comparticipar financeiramente as obras de 
requalificação e modernização das instalações do rés-do-chão do edifício sede da Junta 
de Freguesia, a realizar pela Junta de Freguesia. ------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
Freguesia de S. Martinho da Cortiça e submetê-lo à Assembleia Municipal, para 
deliberação.---------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------ DÉCIMO QUINTO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de 
Sarzedo, com vista a comparticipar financeiramente as obras de cobertura do palco 
do Largo do Outeiro e rampa de acesso às instalações sanitárias, a realizar pela Junta 
de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
Freguesia de Sarzedo e submetê-lo à Assembleia Municipal, para deliberação.---------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO SEXTO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de 
Secarias, com vista a comparticipar financeiramente as obras de requalificação da 
Praia da Cascalheira - 2ª fase, a realizar pela Junta de Freguesia.------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
Freguesia de Secarias e submetê-lo à Assembleia Municipal, para deliberação.--------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
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------DÉCIMO SÉTIMO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Cepos e Teixeira, com vista a comparticipar financeiramente as obras 
de substituição da cobertura do edifício do Restaurante Miradouro, em Cepos; limpeza 
de arvoredo queimado nas estradas municipais situadas no interior da União das 
Freguesias de Cepos e Teixeira, a realizar pela União das Freguesias.-------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
União das Freguesias de Cepos e Teixeira e submetê-lo à Assembleia Municipal, para 
deliberação.---------------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO OITAVO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, com vista a comparticipar 
financeiramente as obras de construção de novo Cemitério na Cerdeira - 1ª Fase; 
alcatroamento de troço na aldeia da Mourísia; aquisição de Mini Retroescavadora e 
serviços para abate de árvores queimadas na área da faixa de gestão de combustíveis, 
a realizar pela União das Freguesias.-------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que “além da questão das pavimentações, 
integra aquilo que é o valor que está mais ou menos consensualizado nas situações de 
aquisição de máquinas ou viaturas, e considera também uma componente para o 
abate das árvores queimadas.”------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra e submetê-lo à Assembleia 
Municipal, para deliberação.----------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO NONO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Côja e Barril de Alva, com vista a comparticipar financeiramente as 
obras de pavimentação na aldeia da Esculca; intervenção na rua das Corgas 
relativamente às água pluviais; vedações em barril de Alva e Esculca; reabilitação do 
pavimento da Praça junto ao Pelourinho; execução de pavimentos em paralelos na Rua 
Joaquim Mendes Oliveira; execução de pavimentos em paralelos na Rua da Levada; 
execução de pavimento da Rua do Coberto – Pisão; execução de pontão na ribeira do 
Pisão (Prado), a realizar pela União das Freguesias.---------------------------------------- 
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
União das Freguesias de Côja e Barril de Alva e submetê-lo à Assembleia Municipal, 
para deliberação.----------------------------------------------------------------------------- 

------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.--------------------------------- 
 
 
------VIGÉSIMO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz, com vista a comparticipar 
financeiramente as obras de beneficiação da Zona Balnear de Vila Cova de Alva; 
desobstrução e limpeza da Rua da Fonte do Meio em Anseriz e serviços de limpeza no 
Largo Capitão António Alves da Cruz em Vila Cova de Alva, a realizar pela União das 
Freguesias.----------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF SF/31/2020, aprovar o Contrato Programa com a 
União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz e submetê-lo à Assembleia 
Municipal, para deliberação.----------------------------------------------------------------- 

------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.--------------------------------- 
 
 
------VIGÉSIMO PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta para atribuição de 
Escalão 1, a dois alunos irmãos, que frequentam o Jardim de Infância e Escola do 
Primeiro Ciclo de Ensino Básico de Arganil. ------------------------------------------------ 

------Presente a informação INF/DDES/15, datada de 30/01/2020, da técnica superior 
Célia Ventura, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------  

------A presente informação surge na sequência de ter este serviço recebido um 
Relatório Social, elaborado pela Dra. Vânia Silvia, que junto se anexa, enquadrável 
nas vertentes do sistema da Ação Social Escolar a cargo desta Autarquia, 
nomeadamente, atribuição de escalões de benefício escolar no fornecimento de 
refeições.------------------------------------------------------------------------------------- 
------1 – Os Formulários de Inscrição/Candidatura de Ação Social Escolar dos alunos e 
irmãos Levi Vieira (a frequentar o JI de Arganil) e Luan Vieira (a frequentar o 1º ano 
do 1º CEB de Arganil) deram entrada nestes serviços em 12 de dezembro de 2019, 
sem qualquer documentação e/ou informação sobre a composição e situação 
económica do respetivo agregado familiar, somente mencionando que eram de origem 
brasileira e que requeriam o fornecimento de almoços.-----------------------------------  
------Conforme o ponto 4, art.º 2º do Regulamento 196/2018 de 29 de março em 
vigor nesta Autarquia “A não apresentação dos documentos, ou preenchimento 
incorreto ou incompleto do Formulário de Candidatura, implicam o posicionamento no 
escalão máximo estipulado para o ano letivo”; desta forma, não foram atribuídos 
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quaisquer escalões de benefício em Ação Social Escolar, tendo que pagar o valor dos 
almoços na sua totalidade (1,46€/dia/aluno).---------------------------------------------- 
------2 - Considerando o relatório social elaborado pela Dra. Vânia Silva, face ao facto 
dos pais dos alunos em referência se encontrarem em situação de desemprego, cujos 
parcos rendimentos são provenientes de poupanças auferidas no país de origem, 
Brasil, podendo a todo o momento, entrar em situação de “falência” económica não se 
antevê qualquer hipótese no cumprimento da faturação a processar em relação aos 
almoços (e possíveis lanches escolares) a serem consumidos pelos alunos em causa. 
Esta situação enquadra-se no ponto 1, artigo 15º (disposições finais e casos omissos) 
do Regulamento anteriormente mencionado “As dúvidas suscitadas no âmbito do 
presente Regulamento e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Câmara 
Municipal de Arganil”, cabendo, desta forma, Superiormente a autorização para 
atribuição do escalão 1 de benefício em Ação Social Escolar, ficando os alunos 
totalmente isentos de qualquer pagamento relativamente às refeições escolares 
consumidas.---------------------------------------------------------------------------------- 
------3 – Pelo exposto e porque a avaliar pela situação em causa, os almoços 
escolares poderão ser a única refeição equilibrada dos alunos e, face ao facto de que a 
faturação relativa ao mês de janeiro de 2020 ainda não foi processada, propõe-se a 
V.ª Exa. que a autorização Superior de atribuição do escalão 1 tenha produção de 
efeitos a partir do dia 2 do mês em referência.-------------------------------------------- 
------É o que me cumpre informar.--------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 30.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------Teve a palavra o Senhor Vereador Luis Almeida para referir que “esta é uma 
situação de um casal com dois filhos, de uma família brasileira, que fruto das 
vicissitudes e das dificuldades inerentes ao processo de legalização no nosso país, e 
de algumas dificuldades tidas, quer com o registo através do SEF e mesmo até da 
segurança social, o que lhes dificultou a vida em termos de concretização de trabalho 
efectivo; essa família chegou com parcos recursos, vê-se agora numa situação de 
dificuldades económicas, com as duas crianças inscritas no Jardim de Infância da 
Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Arganil, e por falta de documentos, à luz 
do Regulamento de Ação Social Escolar, foram enquadrados num escalão superior, 
não tendo agora condições de pagar as refeições e os lanches dos miúdos; assim 
sendo, foi feito a devida apreciação técnica, por intermédio de informação social, que 
atesta essas dificuldades, e o respectivo enquadramento feito por via do disposto no 
ponto 1, artigo 15º - casos omissos; em suma, o que temos aqui hoje para apreciação 
e votação é a atribuição de escalão 1, de benefício em ação social escolar, a título 
excepcional, para estes dois alunos, irmãos.”---------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DDES/15/2020, atribuir o escalão 1, a dois alunos irmãos, 
que frequentam o Jardim de Infância e Escola do Primeiro Ciclo de Ensino Básico de 
Arganil.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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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.--------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Terce i ro  

Expediente 
 
------PRIMEIRO: Da Associação Humanitária e Social da Casa do Povo de 
Barril de Alva, 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/15, datada de 15/01/2020, 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 Associação Humanitária e Social Casa do Povo do 
Barril do Alva (consumidor 850/12325) – Cfr.SA/19/2020): o requerente solicita o 
recálculo da fatura de novembro e seguintes. Verificou-se que:-------------------------- 
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. movimentos 
do SA/19/2020), 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 de interligação entre o contador e o edificio;----------------------------------------- 
---c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. movimentos 
do SA/19/2020), 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 2393 m 3 sendo a média de todos os consumos de 72 m 
3).--------------------------------------------------------------------------------------------- 
------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 Associação Humanitária e Social 
Casa do Povo do Barril do Alva, ao abrigo do nº 3 do artigo 38º do regulamento 
municipal referido supra.-------------------------------------------------------------------- 
---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 16.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF SF/15/2020, 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 
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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: Do Centro de Formação Profissional da Casa Branca, email a 
solicitar visita guiada ao Museu do Piódão, a titulo gratuito, de um grupo de 
formandas, utentes da APPACDM de Arganil. Ratificação do ato praticado pelo Senhor 
Presidente em 30 de Janeiro, nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 75/2013, de 
12 de Setembro.----------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DEES/7, datada de 15/01/2020, da técnica superior 
Ana Maria Alves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------ 

------Exmª Srª Vice Presidente-------------------------------------------------------------- 
------De acordo com teor de e-mail anexo, solicita o Centro de Formação Profissional 
da Casa Branca, uma visita Guiada, gratuita, ao Museu do Piódão, no dia 31 de 
janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------Destina-se esta visita a um grupo de 5 formandas, utentes da APPACDM de 
Arganil, que frequentam o Curso de Cozinha e Hotelaria.--------------------------------- 
------Tratando-se de utentes de uma Instituição concelhia e de acordo com a linha 
estratégica que tem norteado a atuação do Município, na promoção da Cultura 
enquanto legado de relevante significado para a identidade e memórias coletivas, 
incentivando o desenvolvimento de um público culturalmente atento e participativo, 
proponho a viabilidade da solicitação exposta.--------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 30.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DDES/7/2010, ratificar o acto praticado pelo Senhor 
Presidente em 30 de Janeiro, nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 75/2013, de 
12 de Setembro.----------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Quar to 

Requerimentos Diversos   

 
------PRIMEIRO: De Aníbal Gama Marques, a requerer a dispensa total dos lugares 
de estacionamento relativamente a uma habitação, localizada no Agroal, freguesia de 
Pomares. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Presente o parecer datado de 27 /01/2020, do técnico superior Pedro Simões, 
que se dá por reproduzido, para todos os efeitos legais, e do qual se anexa cópia à 
acta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 30.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
o parecer técnico datado de 27/01/2020, aprovar a dispensa total dos lugares de 
estacionamento relativamente a uma habitação, localizada no Agroal, freguesia de 
Pomares, de Aníbal Gama Marques.-------------------------------------------------------- 

------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  Qu into 

Empreitadas   

 
------PRIMEIRO: Empreitada de Reabilitação e Beneficiação da ETAR da Zona 
Industrial da Relvinha – Proposta de aprovação do Auto de Medição nº 1 de 
Trabalhos para suprimento de erros e omissões nº 4, de janeiro de 2020.-------------- 

------Presente a informação INF/DGU/84/2020, datada de 29/01/2020, 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 29.01.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DGU/84/2020, aprovar o Auto de Medição nº 1 de Trabalhos 
para suprimento de erros e omissões nº 4, de Janeiro de 2020, da Empreitada de 
Reabilitação e Beneficiação da ETAR da Zona Industrial da Relvinha.-------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Sexto 

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

------1 – Alteração nº 31 ao Orçamento e alteração nº 31 às GOP de 2019.------------- 

------2 – Alteração nº 32 ao Orçamento e alteração nº 32 às GOP de 2019.------------- 
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------3 – Alteração nº 01 ao Orçamento e alteração nº 01 às GOP de 2020.------------- 

------4 – Alteração nº 02 ao Orçamento e alteração nº 02 às GOP de 2020.------------- 

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

 
ENCERRAMENTO 

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

____________________________________ 
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