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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

REALIZADA EM 
 

18 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
 

 
 

 
------Aos dezoito 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, Fernando José Ribeiro Cavaleiro da Maia Vale e Tyoga Shylo Norma 
Macdonald e comigo, Odete Maria Paiva Fernandes, assistente técnica.------------------ 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião, quando eram dez horas.- 

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

 

PERIODO ANTES  DA 
 ORDEM DO DIA 

 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para “manifestar o meu voto de pesar 
relativamente ao falecimento do Senhor Eduardo Ventura, cujas características e cuja 
personalidade e actividade ficou extremamente marcada naquilo que foi o exercício 
enquanto bombeiro, enquanto Comandante dos Bombeiros de Arganil, não apenas no 
nosso concelho mas em toda esta vasta região. Para além dessa intensa actividade 
que teve a nível do sistema de Proteção Civil do concelho e da região, queria à 
pessoa, Eduardo Ventura, fazer esta manifestação de pesar, reconhecendo todo o 
papel, toda a intervenção que teve na vida social política do nosso território.----------- 
------Quero dar nota e reconhecer aquilo que significa esta situação provisória; o facto 
de estarmos aqui resulta, como sabem, de um processo de reabilitação do edifício dos 
Paços do Concelho, é um processo que implicou uma alteração substancial de 
funcionamento dos serviços, com questões logísticas associadas, e quero aproveitar 
esta oportunidade para sublinhar e agradecer o envolvimento de todos os 
colaboradores, cujo empenho foi determinante para que esta alteração esteja a 
decorrer com o mínimo de impacto para aquilo que é o serviço prestado aos nossos 
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concidadãos. Queria deixar esta nota positiva e de agradecimento aos colaboradores 
do Município de Arganil por esta entrega e por esta atitude que tiveram neste 
processo.------------------------------------------------------------------------------------- 
------Como sabem, na próxima semana terá lugar o Carnaval, é minha intenção, 
relativamente ao dia de Carnaval, conceder tolerância de ponto aos colaboradores do 
município. Aproveitar esta oportunidade para destacar aquele que é assumido como o 
carnaval do concelho, o Carnaval de Côja, um evento que tem merecido ao longo dos 
anos um processo de afirmação crescente e por isso mesmo tem também merecido 
por parte do município o apoio incontornável e que estou certo é determinante para o 
sucesso deste evento.”----------------------------------------------------------------------  
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale para referir que “o Partido 
Socialista gostaria de se associar à nota de pesar que foi aqui proferida pelo Senhor 
Presidente. O Senhor Eduardo Ventura foi um cidadão de referência deste concelho e 
desta região nas múltiplas facetas que a sua vida encarou, quer como comerciante, 
como empresário, como cidadão, ou como Comandante dos Bombeiros de Arganil, 
sendo reconhecido quer local, quer regional, quer nacionalmente, como um grande 
comandante de bombeiros que desempenhou o seu papel de forma exemplar e de 
forma extremamente competente. Deixou uma marca indelével no nosso concelho, 
deixou uma marca indelével em todos quantos consigo conviveram, devido ao seu 
carácter afável, bondoso, e não podemos deixar de dizer que Arganil perdeu uma das 
suas referências e perdeu um homem bom.------------------------------------------------ 
------Gostaríamos de sublinhar o facto de, no passado dia 3 de Fevereiro, terem 
passado os 55 anos do assassinato do General Humberto Delgado, o General sem 
medo, que curiosamente, num comício em Chaves, em 28 de Maio de 1958, num dos 
vários registos de voz do General Humberto Delgado, referiu estou pronto a morrer 
pela liberdade. Lamentavelmente Arganil e particularmente Côja, continua com nome 
de uma rua outorgado a uma personalidade que deixou uma marca muito pesada, 
muito negativa, na sociedade portuguesa. Trata-se de Alfredo dos Santos Júnior, este 
assunto já foi pelo partido socialista, diversas vezes aqui referida, porque é uma 
situação que envergonha o concelho de Arganil e particularmente a vila de Côja. Não 
obstante, todas as marcas negativas que esse senhor ostenta, na Visão História nº 
54, de Agosto do ano passado, vem mais uma marca absolutamente escandalosa 
ostentada por Alfredo Santos Júnior e que tem a ver com o Ballet Rose. O Ballet Rose 
foi uma situação escandalosa que se passou durante o Estado Novo e que envolveu 
altas figuras da sociedade portuguesa e na qual esteve envolvido, pasme-se, o Dr. 
Alfredo dos Santos Júnior. Num artigo desta revista vem um excerto chamado Caça à 
Lolita, que vou ler: as notícias no exterior sucediam-se com pormenores locais, 
moradas, além de Correia de Oliveira foram nomeados Quintania de Mendonça Dias, 
antigo Governador do Estado Português na Índia, e à data ministro da marinha, 
Santos Júnior, ministro do interior. Depois vem aqui um rol de nomes envolvidos 
neste caso. Muitos destes nomes nunca viriam a ser pronunciados, os que foram a 
julgamento seriam absolvidos, lá fora surgiam títulos do género caça à Lolita no 
jardim do ministro, com descrições detalhadas de festas, em que participavam altos 
dignitários em brincadeiras sexuais com crianças, conduzidas para a prostituição pelas 
respectivas mães. Um desses jogos consistia em colocar as crianças de oito a dez 
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anos a dançar com vestidos transparentes, às vezes desnudas, debaixo de luzes 
rosáceas, perante uma elite geriátrica com dinheiro para comprar a inocência como 
outra qualquer mercadoria, o Ballet Rose. Portanto, Senhor Presidente, é aqui mais 
uma marca absolutamente lamentável, do carácter de Alfredo dos Santos Júnior, com 
o qual o município de Arganil pactua pacificamente, não faz nada, absolutamente 
nada, para retirar o nome desta personagem de uma rua da vila de Côja, e as marcas 
negativas que este senhor ostenta, acumulam-se e a Câmara de Arganil nada faz. 
Quero deixar aqui esta nota, solicitando mais uma vez ao município de Arganil para 
que termine com a ostentação de uma placa com o nome de Santos Júnior, na vila de 
Côja. Volto a repetir: envergonha o município e envergonha a vila de Côja.------------- 
------Quero deixar aqui uma saudação especial ao município de Oliveira do Hospital 
que, por ocasião dos 55 anos do assassinato de Humberto Delgado, fez uma 
exposição no Museu Municipal Dr. António Simões Saraiva, uma exposição biográfica, 
que aborda a vida e a obra de Humberto Delgado. É para traçar aqui a marca 
distintiva que estes dois municípios apresentam: um, comemora e distingue a vida de 
um homem que lutou pela liberdade; o outro município outorga o nome de uma rua a 
um assassino e a um pedófilo.-------------------------------------------------------------- 
------Uma outra questão que queremos aqui abordar tem a ver com a venda de 
prédios que o município de Arganil está a executar; gostaríamos de abordar sobretudo 
a venda de dois prédios que nos parecem ser dois erros que o município de Arganil 
está a cometer, não temos nada contra a venda dos terrenos no loteamento do 
Sobreiral, mas consideramos um erro lamentável que o edifício contíguo à residência 
masculina e que o terreno situado junto à Praia da Cascalheira, em Secarias, sejam 
postos à venda pelo município de Arganil, porque o município de Arganil escusa-se de 
intervir em duas áreas que são fundamentais, uma para a reabilitação urbana da vila 
de Arganil, e outra para o aumento da qualidade da Praia da Cascalheira. Este terreno 
junto ao edifício contíguo à residência masculina, é prova de que erros sucessivos, por 
parte da Câmara Municipal de Arganil, contribuem para que o estado do concelho se 
tenha vindo a deteriorar ao longo dos anos. De facto, um programa de reabilitação 
urbana lançado, teria muito mais vantagens se optasse por reabilitar aquele espaço 
ou o Teatro Alves Coelho do que as simples obras de cosmética que são um 
desperdício de dinheiro público, que nada trazem de valor acrescentado à vila de 
Arganil. Relativamente ao terreno junto à Praia da Cascalheira, também julgamos que 
é um erro crasso o município de Arganil colocar à venda esta parcela, uma vez que a 
Junta de Freguesia de Secarias, já por várias vezes, entrou em contacto com o 
município de Arganil, no sentido de poder fazer uma permuta com um terreno que é 
da posse de um casal de holandeses e que viria a aumentar substancialmente a área 
balnear da praia da Cascalheira, e/ou aumentar também a área de estacionamento 
que é um constrangimento já há muito identificado, naquele espaço. Como tal, este 
último caso então é de pasmar, não compreendemos como é que o município de 
Arganil não entrou em contacto prévio com a Junta de Freguesia de Secarias, no 
sentido de poderem articular esta situação.------------------------------------------------ 
------Outro assunto tem a ver com o corte da tileira que foi profusamente abordado 
na última Assembleia Municipal; estive junto à defunta tileira e a distância que a 
árvore tem ao passeio, é superior a um metro e vinte; como tal, gostaríamos de 
perguntar ao Senhor Presidente qual a razão em concreto do corte daquela árvore, 
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porque por questões de mobilidade não foi. Gostaríamos de saber qual a razão 
concreta do corte daquela árvore e por quem, porque há dúvidas que se instalam, se 
foi a Câmara, se foi a Santa Casa, anda aí um burburinho danado na vila, gostávamos 
de saber ao certo quem é que executou o corte daquela árvore.”------------------------    
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente dizendo que “não é meu papel nem meu 
objectivo estar a tipificar nem a caracterizar as várias personalidades que foram aqui 
abordadas, mas tenho apenas o dever de relembrar que o topónimo Alfredo dos 
Santos Júnior proposto pela Assembleia de Freguesia de Côja foi aprovado por 
unanimidade em sede de reunião de Câmara, à data pela bancada do PSD, pela 
bancada do PS e pela bancada independente; é bom que sejamos concretos neste tipo 
de situação, volto a dizer que tratou-se de um topónimo que foi aprovado por 
unanimidade, em sede de reunião de Câmara também como já tive oportunidade de 
dizer, em qualquer momento em que a Assembleia de Freguesia de Côja e Barril de 
Alva entenda propor a alteração do topónimo, tal como acontece em todo o concelho 
e tal como ainda há pouco tempo foi constatado numa reunião de Câmara 
relativamente a uma outra aldeia da freguesia de Pomares, essa situação será 
devidamente apreciada. Apenas para repor aquilo que é a realidade acerca desta 
situação.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Quanto à venda dos prédios, naturalmente que respeito todas as opiniões, 
embora não concorde com a opinião que o Senhor Vereador aqui acabou de 
transmitir, a análise que fizemos é que se trata de património que pode perfeitamente 
ter outro tipo de uso, se for rentabilizado por via da iniciativa privada. Ainda assim, 
quero aqui clarificar um aspecto que é pertinente, relativamente a este terreno junto 
à praia da Cascalheira; trata-se de uma situação que há muitos anos anda a ser 
tratada em sede judicial, isto porque se trata de um terreno que, com base nos 
levantamentos topográficos que existem e que determinaram a constituição daqueles 
artigos, permitam-me que diga o seguinte: estamos a falar de um terreno de mato, 
de encosta, um terreno com características florestais, não estamos a falar de terrenos 
que estejam na zona da praia fluvial da Cascalheira, estamos a falar de uma parcela 
de terreno na encosta, que é um terreno de mato. Existe um litígio com um 
confinante já há uns anos, essa questão do holandês confinante foi avaliada em 
determinada altura, foi o caminho que tentámos fazer, que colidiu, em determinado 
momento quando o outro confinante que do ponto de vista formal, tem um terreno 
com cerca de mil e poucos metros quadrados e entendeu que parte deste terreno que 
é do município também seria dele. Isto deu num litígio judicial que também teve 
intervenção da freguesia das Secarias, que tanto quanto me foi dito essa intervenção 
foi em defesa das pessoas que entendiam que uma boa parte daquele terreno não 
seria do município, seria dessas senhoras que o reivindicam. Estamos a falar de uma 
situação que neste momento não é sequer uma solução, constitui isso sim, um 
problema. Também quero dizer que em relação ao holandês confinante ele tem toda a 
legitimidade, desde logo naquilo que tem a ver com o exercício do direito de 
preferência, para fazer a aquisição desta parcela; aqui nem consigo perceber qual é 
que é o problema.---------------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente à última questão, como disse na última Assembleia Municipal, 
esta situação resultou de um projecto que foi elaborado; naturalmente, como disse na 
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Assembleia Municipal, não tive oportunidade de andar de fita em riste a medir, se 
havia um metro e vinte, se havia um metro e trinta, se havia um metro e dez; mas 
também devo confessar que é uma situação que suscitou a minha preocupação e 
relativamente à qual também questionei o projectista; o projectista, do contacto 
informal que fiz, confirmou-me que não conseguia assegurar as condições de 
circulação de mobilidade, mantendo aquela árvore e que para além da questão do 
metro e vinte que se aplica em situações normais, há também a circunstância de ser 
uma zona de viragem, uma zona em curva, e que teria outros requisitos; contudo, 
aguardo que o projectista formalmente esclareça esta situação.”------------------------ 
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Fernando Vale para dizer que 
“relativamente à rua de Côja, o Regulamento nº 287/2015, que alterou as regras de 
toponímia e numeração de polícia, refere que a denominação de novos arruamentos 
ou sua alteração, compete à Câmara Municipal, ouvidas as Juntas de Freguesia, que 
deverão emitir parecer no prazo de quinze dias. Senhor Presidente, compete-lhe a si, 
e não à Junta de Freguesia, desencadear os procedimentos para alterar o nome 
daquela rua dando-lhe o nome original que tinha. Escusar-se junto da Junta de 
Freguesia, não é desculpa que nos seja plausível. Relativamente à justificação que 
deu no sentido de ter sido aprovado por unanimidade, esse facto já está devidamente 
referenciado, a rua Alfredo dos Santos Júnior veio num molho de 51 arruamentos; de 
facto, naquela altura não houve o cuidado de ver com atenção quem eram os nomes 
que vinham no meio daquela molhada toda, aliás, eu julgo que é uma opinião pessoal, 
que foi feito propositadamente para passar despercebido, porque se fosse um caso 
isolado, decerto não tinha passado, mas constatado o erro, é obtuso persistir no erro 
e não corrigi-lo. Cabe ao senhor Presidente, cabe à Câmara Municipal de Arganil, 
desencadear todos os procedimentos para alteração daquela rua. Não o fazer é 
pactuar não só com o que aquele nome significa, mas também desconsiderar todos os 
democratas do concelho de Arganil e desconsiderar a população de Côja. Senhor 
Presidente, está ao seu alcance fazer aquilo que é de direito fazer, aquilo que é justo 
fazer, que é retirar o nome daquela personalidade, agora com mais este facto que é 
acrescentado à personalidade ínvia daquele sujeito. Senhor Presidente, cabe-lhe a si 
desencadear todos esses procedimentos.-------------------------------------------------- 
------Relativamente à questão da árvore, é de lamentar que uma árvore que é 
centenária na vila de Arganil, seja preterida por uma opinião técnica, pelos vistos não 
fundamentada e é a claudicação de elementos naturais que dão beleza aos espaços 
urbanos, em detrimento de uma pseudo evolução que não traz nada de novo. Aquela 
árvore, hoje em dia há soluções técnicas para contornar possíveis problemas que as 
árvores no espaço público possam trazer. Há pavimentos drenantes, que se colocam 
ao mesmo nível do pavimento, as caldeiras das árvores, há grelhas que se colocam 
nas caldeiras, para não causar obstruções à passagem de peões; há uma série de 
soluções técnicas hoje em dia que contornam possíveis problemas que árvores no 
espaço público possam causar. É bastante lamentável que se tenha sacrificado uma 
árvore que está na memória colectiva da povoação de Arganil, em detrimento não se 
sabe muito bem de quê.--------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao terreno na Cascalheira, há a hipótese desse casal holandês 
fazer uma permuta com o terreno que é da Câmara, o Senhor Presidente referiu o 
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procedimento judicial mas que julgo que está ultrapassado, uma vez que a Câmara 
pôs colocou à venda esta parcela; os proprietários da parcela confinante estão na 
disposição de fazer uma permuta com a Câmara Municipal, no sentido de juntando 
parte da parcela que é da Câmara com a parcela que é desse casal holandês, dar a 
possibilidade de ampliação do parque de estacionamento da Praia Fluvial da 
Cascalheira. Por outro lado, a parcela desse casal holandês vai até à margem do rio, 
pelo que também era útil a praia poder estender-se para montante, utilizando esses 
terrenos. Está aqui a explicação, o senhor Presidente não percebeu, está aqui a 
explicação da utilidade do município de Arganil encetar contactos e desenvolver todos 
os esforços no sentido de que estas soluções sejam possíveis; cabe também, mais 
uma vez, à Câmara Municipal de Arganil, poder melhorar todas as condições daquela 
praia, que a Junta de Freguesia faz um trabalho excepcional na promoção tanto da 
praia, como do turismo de Arganil; o turismo de Arganil só tem a ganhar com o 
aumento da qualidade daquela praia, e portanto aquilo que se solicita à Câmara 
Municipal de Arganil é que retire esta parcela do processo de venda e que encete um 
contacto com os proprietários confinantes no sentido de melhorar as condições da 
Praia da Cascalheira. Foi nesse sentido que este tema foi aqui abordado na reunião de 
Câmara.”--------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

ORDEM DO DIA 

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

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Diversos   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de aprovação das Regras de 
Funcionamento da Final do Concurso “Viver a Leitura 2020”.--------------------- 

------Presente a informação INF/DDES/31, datada de 06/02/2020, da técnica superior 
Rita Cunha, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------------ 

------Exma. Senhora------------------------------------------------------------------------- 
------Vice Presidente da Câmara Municipal de Arganil------------------------------------- 
------À semelhança dos anos anteriores, um dos objetivos propostos pela Biblioteca 
Municipal é a realização da final do Concurso “Viver a leitura” que decorre no âmbito 
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de uma parceria entre o Município de Arganil e o Agrupamento de Escolas de Arganil, 
através da Rede de Bibliotecas do Concelho.----------------------------------------------- 
------O concurso de leitura expressiva “Viver a Leitura” é direcionado a todos os 
alunos dos 2º e 3º ciclos e tem como objetivos promover a leitura e o 
desenvolvimento das técnicas de leitura em voz alta.------------------------------------- 
------O concurso de leitura decorre em três fases, sendo as duas primeiras da 
responsabilidade do Agrupamento de Escolas de Arganil e a final, que se realizará no 
dia 25 de maio de 2020 no Auditório da Biblioteca Municipal, será da responsabilidade 
do Município de Arganil.--------------------------------------------------------------------- 
------Esta edição contempla alterações no artigo 1, 2, 4, 5 e 6 bem como a data da 
final do concurso. Estas alterações foram analisadas pelo Gabinete jurídico.------------ 
------Junta-se em anexo as regras de funcionamento da final do concurso “Viver a 
Leitura”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Considerando que a próxima reunião do executivo camarário está prevista para 
o dia18 de fevereiro,------------------------------------------------------------------------- 
------Em conformidade com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro compete à Câmara Municipal deliberar sobre a realização da final do 
concurso “Viver a Leitura”, bem como aprovar as respetivas regras.--------------------- 
------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 13.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com 
a informação INF/DDES/31/2020, aprovar as Regras de Funcionamento da Final do 
Concurso “Viver a Leitura 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.--------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Segundo 

Expediente 
 
------PRIMEIRO: Da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Argus, 
pedido de apoio ordinário para Despesas Correntes.--------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/52, datada de 11/02/2020, do técnico superior 
Alfredo Costa, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------  
------Relativamente ao assunto supra mencionado em epígrafe, cumpre informar V. 
Ex.ª o seguinte:------------------------------------------------------------------------------ 
---conforme indicação superior, a referida Associação de Bombeiros Voluntários 
solicitou verbalmente o pedido de pagamento do apoio ordinário relativo a Despesas 
Correntes;------------------------------------------------------------------------------------ 
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---tendo em conta que esse pedido de pagamento do subsídio ordinário se encontra 
previsto no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2020, mais concretamente, 
Despesas correntes com um valor total de 11.000,00€ (onze mil euros);--------------- 
---atendendo que o atual Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos 
apenas entrou em vigor no passado dia 7 de Fevereiro e de a fase de Registo 
Municipal e Candidaturas aos Apoios Ordinários ainda não decorreu, bem como à 
urgência na atribuição do apoio, propõe-se que a documentação necessária para a 
correta instrução do processo seja solicitada aquando das fases acima referidas;------ 
------Nestes termos e após apreciação superior, foi proposta o pagamento do 
montante relativo ao apoio para despesas correntes no valor de 11.000,00€.----------- 
------A competência para a tomada de decisão deste pedido é da Câmara Municipal, 
uma vez que, todos os apoios ficam condicionados ao expresso deferimento da 
Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------- 
------A presente informação foi anteriormente encaminhada à subunidade financeira 
para cabimento e compromisso.------------------------------------------------------------ 
------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 11.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com 
a informação INF/DAGF/52/2020, atribuir à Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários Argus um subsídio no valor de 11.000,00€ (onze mil euros), para 
Despesas Correntes.------------------------------------------------------------------------- 

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

Cap í tu lo  Terce i ro  

Empreitadas   

 
 
------PRIMEIRO: Empreitada de Reabilitação e Beneficiação da ETAR da Zona 
Industrial da Relvinha – Proposta de aprovação do Auto de Medição nº 17, de 
Trabalhos Contratuais, de Janeiro de 2020.------------------------------------------------ 

------Presente a informação INF/DGU/117, datada de 12/02/2020, 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 12.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com 
a informação INF/DGU/117/2020, aprovar o Auto de Medição nº 17, de Trabalhos 
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Contratuais, de Janeiro de 2020, no valor total de 6.089,81€, 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.--------------------------------- 
 
 
 
------SEGUNDO: Empreitada de Ampliação do Parque Industrial da Relvinha 
Oeste – Proposta para aprovação do Relatório Final, da Minuta do Contrato e 
Adjudicação.---------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DGU/5, datada de 03/01/2020, da técnica superior 
Carla Neves, 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 12.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

 
------Usou da palavra o Senhor Presidente dizendo que “este concurso público de 
ampliação da Relvinha Oeste decorreu, na sequência da deliberação que aqui 
tomámos há uns tempos atrás; na sequência das propostas apresentadas o júri 
elaborou ainda em Dezembro um Relatório Preliminar, que apontava no sentido da 
ordenação das propostas e como é legal, da concessão de prazo para os interessados 
se pronunciarem, ao abrigo do direito da audiência prévia; decorrido o prazo da 
audiência prévia não houve nenhuma manifestação, nem nenhuma oposição àquilo 
que era o sentido do Relatório Preliminar, foi então elaborado o Relatório Final, que 
propõe a ordenação das propostas, colocando em primeiro lugar a proposta 
apresentada pelo concorrente Vítor Almeida e Filhos, S.A., pelo valor de 
3.290.000,00€ acrescidos de IVA, propõe também a exclusão de algumas propostas 
que não cumprem os requisitos legais, ou porque não apresentam os documentos ou 
porque apresentam apenas declarações relacionadas com o preço, no sentido de 
entenderem que o mesmo não é suficiente; ainda assim, há vários concorrentes que 
entendem terem condições para levarem a efeito esta empreitada. O sentido da 
proposta do júri é de ser submetido este Relatório Final e os demais documentos à 
reunião de Câmara para decisão de contratação e aprovação das propostas contidas 
no Relatório e a adjudicação da empreitada.”---------------------------------------------- 
 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, adiar a discussão 
deste assunto para a próxima reunião de Câmara.---------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO 

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

____________________________________ 

 
 
 

___________________________________________ 
 
 


