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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

REALIZADA EM 
 

03 DE MARÇO DE 2020 
 
 

 
 

 
------Aos três dias do mês de Março 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, 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 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 referir que “constato, talvez pela 
primeira vez, naquilo que tem a ver com o género, que a Câmara está com uma 
maioria feminina.----------------------------------------------------------------------------- 
------Queria introduzir neste periodo uma temática que os mais atentos já se devem 
ter apercebido que temos vindo a falar dela há algum tempo, eu próprio tive 
intervenções públicas relacionadas com a mesma, nomeadamente no dia do último 
feriado municipal, aquando da visita do então secretário d estado do Ambiente, Dr. 
João Ataíde, malogradamente falecido recentemente, tive oportunidade de pedir a 
colaboração do Governo, relativamente à questão da Mini-Hídrica do Vale das Botas, 
da pequena central hídrica do Vale das Botas, um empreendimento que, a acontecer, 
terá prejuízos significativos para o nosso concelho, quer ao nível mais imediato, como 
seja do ponto de vista ambiental e do ponto de vista paisagístico, mas também um 
impacto negativo para aquilo que são os interesses turísticos do território, e esses nós 
temos o dever de os proteger. Como penso que saberão, este processo já vem de 
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2010, data em que o Governo desencadeou um processo com vista à concessão de 
pequenas centrais hídricas em várias zonas do país; isto levou a que no final de 2010 
tenham sido celebrados contratos relacionados com estes aproveitamentos 
hidroeléctricos, sendo que no caso daquele que nos diz respeito, este contrato foi 
celebrado e teve uma contrapartida financeira para o Estado de 800 mil euros. A 
história subsequente já a conhecem, houve depois um processo relacionado com a 
avaliação de impacto ambiental, onde houve uma tomada de posição unânime por 
parte dos órgãos municipais, com uma forte participação cívica e popular, no sentido 
de manifestarmos a nossa oposição a esta construção que, como disse há pouco, se 
vier a ter lugar, terá consequências nefastas para o nosso concelho. Queria aproveitar 
para dizer que há de facto aqui algo que nos parece que não se justificará, é certo que 
em 2010 andava toda a gente nervosa porque se percebia a situação das contas 
públicas, estamos a falar do periodo que antecedeu a entrada da Troika no país, isto 
fez com que tenha existido este processo um pouco de andarem a vender os anéis, 
mas a verdade é que estes anéis, na nossa opinião, foram vendidos a preço de saldo, 
foram vendidos por 800 mil euros, e depois como o próprio Governo, através da 
secretaria de estado do Ambiente reconhece, em vários documentos publicados, e 
aquilo que vou citar foi apenas um dos que encontrei, estamos a falar de 
aproveitamentos Mini-Hídricos que têm uma grande desproporção entre aquilo que é o 
impacto ambiental e aquilo que é a energia produzida através dos mesmos. Neste 
caso estamos a falar de um empreendimento que a acontecer terá uma potência 
instalada de 2 mw, e isto é muito desproporcional, porque é uma potência muito 
pequena, corresponde a cerca de metade da potência de uma turbina eólica das que 
estão actualmente a ser instaladas e o impacto ambiental é muito penalizador, é 
muito negativo, e como é dito neste documento que estou agora a ler da secretaria de 
estado do ambiente, estes empreendimentos, como é o caso, tendem a ocupar as 
zonas baixas dos vales, geralmente mais sensíveis do ponto de vista ambiental. É isso 
que nós também entendemos, considerando aquilo que têm sido os desenvolvimentos 
recentes, nomeadamente no terreno com algumas prospecções geológicas que têm 
acontecido, por parte desta empresa a quem foi adjudicado este lote, naturalmente 
que isto provocou um sobressalto cívico, na medida em que muita gente pensava que 
o assunto estava adormecido, mas é também a oportunidade para manifestarmos, 
mais uma vez, a nossa discordância relativamente a este empreendimento.”----------- 
 
------Pediu a palavra o senhor vereador Luis Almeida para se referir a “um evento 
recente, falo da iniciativa GLOCAL – Daqui para o Mundo, com o mote “urge preparar 
os jovens para o mundo e o mundo para os jovens”. Este foi o ponto de partida para o 
evento “GLOCAL- Daqui para o Mundo”, organizado pela Câmara Municipal de Arganil, 
em parceria com o Agrupamento de Escolas de Arganil, que encerrou o projecto 
municipal “Inspira.Te – O teu Sucesso Determina O Teu Futuro”, no âmbito da 
Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do Sucesso Educativo da Região de 
Coimbra.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Ao longo dos dois dias do GLOCAL, o edifício da Antiga Cerâmica Arganilense 
acolheu cerca de 700 alunos dos 2º e 3º ciclos e do Ensino Secundário e Profissional 
funcionando como metáfora daquilo em que assentou o evento, a reutilização do 
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passado como veículo para o futuro em paralelo com a inovação necessária para o 
mundo de amanhã.--------------------------------------------------------------------------  
------Os participantes foram inspirados pelos diversos oradores, projectos e empresas 
convidadas, através de desafios, palestras e workshops que lhes mostraram que, de 
Arganil para o Mundo, com as competências certas as boas oportunidades surgirão. 
Para isso, é fundamental que os jovens se activem na construção do seu percurso 
académico, cívico, social e profissional, ficando assim aptos para dominar a arte de 
decidir o futuro.------------------------------------------------------------------------------ 
------Debateu-se ainda a importância do sonho como ferramenta para construir 
percursos de sucesso, munindo os participantes de conhecimento ao nível da 
comunicação, marketing e empreendedorismo, com a participação multidisciplinar de 
oradores como Fernando Alvim, João Benedito, Blessing Lumueno, João Correia, Sofia 
Oliveira e Cristina Valente, entre muitos outros.------------------------------------------- 
------Num periodo em que se assiste a constantes transformações tecnológicas, 
torna-se cada vez mais premente que as comunidades estejam preparadas para 
acompanhar as mudanças que se operam no mundo. Após estes dois dias de trabalho 
e formação no âmbito do “GLOCAL”, julgamos que a comunidade Arganilense, os 
alunos e os seus encarregados de educação, estão agora mais preparados para 
responder aos diversos desafios que o futuro lhes venha a colocar, associados a um 
mundo que se encontra em constante evolução!”----------------------------------------- 
 
  

 

ORDEM DO DIA 

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

 

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Actas para Aprovação   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da Acta nº 28, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 17 de Dezembro de 2019 e da Acta nº 01, 
correspondente à reunião ordinária realizada no dia 07 de Janeiro de 2020.---------- 

------Analisado o seu conteúdo e produzidos os esclarecimentos necessários, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, aprovar a Acta nº 28, 
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correspondente à reunião ordinária realizada no dia 17 de Dezembro de 2019 e a Acta 
nº 01, correspondente à reunião ordinária realizada no dia 07 de Janeiro de 2020.----  
 
 

Cap í tu lo  Segundo 

Diversos   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de indemnização para 
demolição de antigo forno sito na Rua Dr. Homero António Daniel José 
Pimentel, em Arganil, com a finalidade de promover o alargamento do citado 
arruamento.---------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/57, datada de 19/02/2020, do técnico superior 
Luis Pedro Carvalho, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------Tendo em consideração que umas das competências materiais atribuídas às 
Câmaras Municipais, é Criar, construir e gerir as redes de circulação integrados no 
património de domínio público do Município, conforme dispõe a alínea ee) do artigo 
33º do DL nº 75/2013 de 12 Setembro, conjugado com o facto de no arruamento “Rua 
Dr. Homero António Daniel José Pimentel”, existir um antigo forno que dificulta a 
circulação de pesados, por contacto com a proprietária, a Sra. Maria Rosinda Correia 
Travassos, residente na Rua Dr. Homero António Daniel José Pimentel, nº 261, 3300-
154 Arganil, chegou-se a um acordo de indemnização para a demolição do antigo forno 
no montante de 1.000€ (mil euros) com a finalidade de promover o alargamento do 
arruamento supra referido.-------------------------------------------------------------------  
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 19.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que “para quem não está a visualizar este 
arruamento, ele fica na zona superior da Escola EB1 e Jardim de Infância de Arganil. 
Há uma zona de constrangimento que a demolição deste forno permite resolver 
parcialmente; não resolve totalmente porque existe ali uma outra construção, mas a 
questão do forno já vai facilitar a circulação dos automóveis. A indemnização que foi 
possível consensualizar com a proprietária é no valor de mil euros.”---------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF/57/2020, concordar com a proposta de indemnização 
para demolição de antigo forno sito na Rua Dr. Homero António Daniel José Pimentel, 
em Arganil, à D. Maria Rosinda Correia Travassos, no valor de 1.000,00€ (mil euros), 
com a finalidade de promover o alargamento do citado arruamento.--------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
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------SEGUNDO: Apreciação e votação da proposta de doação de terreno à Junta 
de Freguesia de Secarias, para ser afeto à infraestrutura de apoio à Praia Fluvial da 
Cascalheira.----------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/62, datada de 24/02/2020, do técnico superior 
Luis Pedro Carvalho, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--- 

------Sr. Presidente,-------------------------------------------------------------------------- 
------tendo em consideração o interesse manifestado pela Junta de Freguesia de 
Secarias na utilização da parcela de terreno, designado como pinhal e mato, inscrito na 
matriz predial rústica da Freguesia de Secarias pelo artigo nº 2162º, sito ao Caneiro, 
com 1.521,35 m2, que confronta a norte com estrada, a sul com Albertina Duarte, a 
nascente com Alexander Geert Albert Moeninch Van Sterson e Outro e a poente com 
Leopoldina de Oliveira Duarte Pereira e Maria da Luz Oliveira Alves Pinto, descrito na 
Conservatória do registo Predial de Arganil pelo nº 1519 a favor do Município de 
Arganil, para utilização como infraestrutura de apoio à Praia Fluvial da Cascalheira, e 
no uso da competência que lhe foi delegada pela Câmara Municipal em sua reunião de 
26 de Outubro de 2017, nos termos do disposto da alínea g) do n.º1 do art.º 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, propõe-se, alienar a titulo gratuito com a 
condição de o mesmo ser afeto à infraestrutura de apoio à Praia Fluvial da Cascalheira, 
a favor da Freguesia de Secarias o seguinte imóvel:--------------------------------------- 
---prédio inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Secarias pelo nº 2162º, 
designado como terreno de pinhal e mato, sito ao Caneiro, com 1.521,35 m2, que 
confronta a norte com estrada, a sul com Albertina Duarte, a nascente com Alexander  
Geert Albert Moeninch Van Sterson e Outro e a poente com Leopoldina de Oliveira 
Duarte Pereira e Maria da Luz Oliveira Alves Pinto, descrito na Conservatória do registo 
Predial de Arganil pelo nº 1519 a favor do Município de Arganil.-------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 26.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para referir que “na sequência da última 
reunião de Câmara, em que esta temática foi aqui discutida, questionei o Senhor 
Presidente da Junta das Secarias acerca de algum interesse relativamente a esta 
parcela, sublinhando que tal interesse nunca me tinha sido manifestado, e o Senhor 
Presidente da Junta das Secarias, aquilo que me transmitiu, foi que a Junta de 
Freguesia teria interesse nesta parcela, tendo em vista a afectação e a rentabilização 
no âmbito do apoio à Praia Fluvial da Cascalheira. Nessa medida, e como disse 
oportunamente, sendo um imóvel que não tem qualquer interesse para o município, 
mas que para a freguesia de Secarias pode ter interesse, segundo alegado pelo Senhor 
Presidente da Junta, a nossa proposta é que seja feita a doação deste terreno à 
Freguesia das Secarias.”---------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DAGF/62/2020, aprovar a proposta de doação do terreno 
inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Secarias sob o artigo 2162º, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Arganil pelo nº 1519, designado como 
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terreno de pinhal e mato, sito ao Caneiro, com 1.521,35 m2, à Junta de Freguesia de 
Secarias, para ser afecto à infra-estrutura de apoio à Praia Fluvial da Cascalheira.------ 

------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 Vereadora Tyoga Macdonald ausentou-se da sala de reuniões, 
deixando de participar nos trabalhos.-------------------------------------------------- 
 
------TERCEIRO: Apreciação e votação da proposta de isenção do pagamento de 
renda mensal da Quinta do Mosteiro de Folques, por parte do IEFP, com 
efeitos retroativos a 1 de Abril de 2014.----------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/61, datada de 21/02/2020, da chefe de divisão 
Ângela Marques, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------- 

------No ano de 2004, entre o Município de Arganil e o Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), foi celebrado um contrato de arrendamento dos artigos 
urbanos da Quinta do Mosteiro de Folques, para a instalação do Centro de Emprego e 
Formação Profissional de Arganil.------------------------------------------------------------ 
------Em 14 de fevereiro de 2011, o IEFP solicitou à Câmara Municipal de Arganil a 
isenção do pagamento da respetiva renda, no valor mensal de 8.200,00€, por força do 
ónus que aquela renda implicava para a entidade, atenta à “falta de disponibilidade 
orçamental e à necessidade de alocar todos os recursos financeiros à execução de 
ações de formação profissional dirigidas a públicos jovens e desempregados”. O pedido 
foi deferido pelo órgão executivo em reunião realizada no dia 1 de março de 2011, 
com efeitos a partir daquela data e até 31 de dezembro daquele ano.-------------------- 
------A 20 de março de 2012, a Câmara Municipal deliberou isentar o IEFP do 
pagamento da citada renda, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2012 e até 31 de 
março de 2013, atendendo ao pedido de prorrogação apresentado por aquela entidade 
e ao facto de se manterem os pressupostos que serviram de base à deliberação inicial 
de isenção.------------------------------------------------------------------------------------ 
------No dia 06 de agosto de 2013, e face a novo pedido de prorrogação da isenção do 
pagamento da renda por parte do IEFP, a Câmara Municipal deliberou deferir o pedido, 
com efeitos retroativos a 1 de abril de 2013 e até 31 de março de 2014.---------------- 
------No entanto, verifica-se que, desde essa data, não existe nenhuma deliberação 
camarária que isente o IEFP do pagamento da mencionada renda.----------------------- 
------Em conformidade com o atrás exposto, submeto à consideração de V. Exa. a 
apresentação de proposta à Câmara Municipal, no sentido de deliberar isentar o IEFP 
do pagamento da renda mensal de 8.200,00€, com efeitos retroativos a 1 de abril de 
2014 e pelo período que for melhor avaliado.----------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 26.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 
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------O Senhor Presidente explicou que “como sabem houve, no tempo, um conjunto 
de deliberações relacionadas com solicitações do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional; há dias, apercebemo-nos, em articulação com o Senhor Delegado 
Regional, que tínhamos aqui um vazio temporal, relativamente ao qual não havia 
nenhuma decisão. Até 31 de Março de 2014 havia deliberação, aquilo que nos 
interessa agora deliberar é desde o dia 1 de Abril de 2014 e, se calhar, até ao final do 
ano em curso, 2020.”------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de quatro votos, e de acordo 
com a informação técnica INF/DAGF/61/2020, isentar o IEFP do pagamento de renda 
mensal da Quinta do Mosteiro de Folques, com efeitos retroactivos a 1 de Abril de 
2014, e até 31 de Dezembro de 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.--------------------------------- 
 
------A Senhora Vereadora Tyoga Macdonald regressou à sala de reuniões, 
voltando a participar nos trabalhos.---------------------------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Apreciação e votação do levantamento de interdição de alteração 
da ocupação do solo em povoamentos florestais percorridos por incêndio 
para edificação, no Concelho de Arganil.---------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DDES/46, datada de 27/02/2020, do técnico superior 
Abel Simões, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:----------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------O restabelecimento do quotidiano da população e a revitalização da atividade 
económica dos territórios rurais é uma prioridade de todos os agentes cujas 
competências toquem de alguma forma na melhoria das condições de vida dos 
habitantes  destas  regiões,  em  especial  após  os  grandes incêndios de 2017.-------- 
------É consensual a importância que a fixação da população e  dos setores 
agroflorestal e turismo têm nos espaços  florestais.  A ocupação humana e estas 
atividades promovem impacto positivo na geração de mais-valias  económicas,  
emprego,  ambiente,  segurança  e  qualidade  de  vidas,  nomeadamente,  pela 
gestão dos espaços direta e indiretamente, contribuindo para a gestão dos espaços 
florestais.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Paralelamente, a  necessidade  de  adotar medidas  rigorosas  para  a  defesa  do  
património  florestal, na sequência de incêndios, evitando, assim, o desaparecimento 
insensato de zonas verdes e a posterior ocupação  do  solo  para  outros  fins,  
designadamente  urbanísticos  e  de  construção,  encontra-se regulamentada através 
do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado, por ratificação, pela Lei n.º 
54/91, de 8 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de fevereiro e pelo Decreto-
Lei n.º 55/2007, de 12 de março.------------------------------------------------------------ 
------O referido diploma prevê a proibição, pelo prazo de 10 anos a contar da data do 
incêndio, de várias ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por 
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incêndios, em áreas não classificadas nos planos municipais de ordenamento do 
território como solos urbanos.--------------------------------------------------------------- 
------Porém, tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento 
com relevante interesse geral, o mesmo diploma prevê a possibilidade de, por 
despacho conjunto dos  Ministros do Ambiente  e  da  Agricultura,  Florestas  e  
Desenvolvimento  Rural,  serem  levantadas  as  referidas proibições, respeitadas que 
sejam as condições previstas no n.º 6, do  artigo 1.º do referido diploma, instruído 
com planta de localização à escala 1:25.000 com a área ardida devidamente  
demarcada e com documento emitido pelo responsável máximo do Comando Territorial 
de Coimbra da Guarda Nacional Republicana, certificando que o incêndio se ficou a 
dever a causas a que o interessado é alheio.----------------------------------------------- 
------Dada a relevância deste assunto e tendo em conta que os grandes incêndios 
assolaram o Concelho de Arganil, todos eles com violência extrema, consumindo 
22.910,74ha (dados ICNF), correspondentes a aproximadamente 68,8% da superfície 
do território concelhio, atingindo 13 das 14 freguesias, entende-se que a aplicação 
deste diploma afeta, em larga escala, a viabilização dos investimentos referidos, com  
expressão  económica  e  social  no  concelho,  tornando  impossível  a  construção  e  
o  desenvolvimento económico  nos  próximos  10  anos,  é  urgente  solicitar  o  
levantamento  das  referidas  proibições  de acordo com o estipulado no diploma 
mencionado.----------------------------------------------------------------------------------- 
------Assim, propõe-se que o município de Arganil solicite, nos termos e para os efeitos 
do disposto no n.ºs 5 e  6, do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, 
na sua  redação atual, o levantamento das  proibições  legais  impostas  na  sequência  
do  incêndio  que  afetou  o  território  do  município  em outubro de 2017, 
considerando:--------------------------------------------------------------------------------- 
---Que o requerimento foi devidamente instruído com  planta de localização à escala 
de 1:25000 com  a  área  ardida  devidamente  demarcada  e  com  documento  
emitido  pelo responsável máximo do destacamento territorial de Lousã da Guarda 
Nacional Republicana certificando que o incêndio se ficou a dever a causas a que o 
interessado é alheio;-------------------------------------------------------------------------- 
---Que a justificação do interesse invocado que se prende com a possível viabilização 
de investimentos particulares,  nomeadamente  reabilitação  e  ampliação  de  diversos  
edifícios afetados pelos incêndios, assim como a instalação de  explorações  dos 
setores agroflorestal  e turismo com uma grande expressão económica no concelho;--- 
---Que a recuperação do edificado, os setores agroflorestal e turismo apresentam 
também reflexos  positivos  a  nível  social  e  ambiental  e  se  inserem  numa  
estratégia  de  fixação  de empresas e de população;-------------------------------------- 
---Que o eventual despacho não isenta o município de Arganil, nem o proprietário dos 
terrenos incluídos na área percorrida pelo referido incêndio, do cumprimento dos 
demais regimes legais aplicáveis, em especial dos planos  municipais  de  ordenamento  
do  território  e  dos  planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, 
salvaguarda regulamentar imprescindível;-------------------------------------------------- 
---Que, por último, o incêndio ocorrido em 2017, que atingiu áreas com povoamento 
florestal em áreas  do  concelho  de  Arganil,  se  ficou  a  dever  a  causas  ainda  não  
apuradas,  não  existindo, contudo,  quaisquer  indícios  de  que  a  requerente  tenha  
tido  responsabilidade  na  sua deflagração,  de  acordo  com  declaração  do  
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Comando  Territorial  de  Coimbra, Destacamento Territorial da Lousã, da Guarda 
Nacional Republicana;------------------------------------------------------------------------ 
------O exposto viabiliza os seguintes pressupostos:--------------------------------------- 
---Evitar o abandono do edificado existente nos espaços florestais percorridos pelo 
incêndio;--------------------------------------------------------------------------------------- 
---A oportunidade de diversificação e revitalização da atividade económica no 
concelho;-------------------------------------------------------------------------------------- 
---O contributo positivo para o objetivo nacional de redução da área ardida;------------ 
---O impacto positivo ao nível da gestão da paisagem;------------------------------------ 
---Criação de emprego e fixação de população;-------------------------------------------- 
---Melhoria da segurança e qualidade de vida;--------------------------------------------- 
------Propõe-se o seguinte procedimento:-------------------------------------------------- 
---Elaboração da planta de localização à escala de 1:25.000;----------------------------- 
---Deliberação favorável da Câmara Municipal acerca do relevante interesse geral 
municipal de que esta ação concreta se reveste;-------------------------------------------  
---Envio de ofício para a GNR para a emissão de certidão;-------------------------------- 
---Envio dos documentos instrutórios referidos supra para os Ministros do Ambiente e 
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, com pedido, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de 
outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, de  levantamento 
das proibições estabelecidas no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 
de outubro, na sua redação atual, na área  percorrida  pelo  incêndio  acima  referido,  
demarcada  na  planta anexa  ao  presente despacho e que dele faz parte integrante; 
---Aguardar publicação em Diário da República.-------------------------------------------- 
------À consideração superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 27.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para referir que “já falámos desta norma 
legal, no âmbito do capril, uma candidatura que foi aprovada nos Cepos, por parte da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e que tem a ver com a regra legal que estipula 
que nos terrenos percorridos por incêndios nos dez anos antecedentes, não pode haver 
intervenções urbanísticas. É claro que esta norma tem a sua razão de ser, tem a sua 
justificação principalmente em algumas zonas do país, que toda a gente reconhece, 
pois existiu no passado uma pressão imobiliária muito grande, e às vezes com a 
ocorrência de eventos desta natureza, de incêndios muito esquisitos, e que parecia 
pretendiam potenciar a ocupação de solo florestal por actividade urbanística, mas a 
verdade é que estamos a falar, no nosso território, de uma situação, por um lado, 
diversa e, por outro lado, de uma circunstância que teve um impacto brutal sobre o 
território. Nesta matéria aquilo que estamos aqui a propor é uma solução similar 
àquela que alguns municípios nossos vizinhos também têm estado a adoptar, que é 
solicitar esse levantamento em toda a área percorrida pelos incêndios de 2017, 
reconhecendo-se que foi um fenómeno extraordinário e não se justificará aplicar a lei 
da mesma maneira que nas situações que comecei por referir.”--------------------------  

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DDES/46/2020, declarar o Interesse Geral Municipal 
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relativamente ao levantamento de interdição de alteração da ocupação do solo em 
povoamentos florestais percorridos por incêndio para edificação, no concelho de 
Arganil.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Cap í tu lo  Terce i ro  

Expediente   

 
------PRIMEIRO: Da Caixa Geral de Aposentações, com sede em Lisboa, ofício a 
comunicar o reconhecimento da aposentação do assistente técnico, Carlos Ramos 
Fernandes, com efeitos a 31.01.2020.------------------------------------------------------ 

------O Executivo tomou conhecimento da aposentação e deliberou, por unanimidade 
de cinco votos, exarar um voto de felicidades ao Senhor Carlos Ramos Fernandes, na 
sua nova condição de aposentado e que esta nova fase da sua vida seja desfrutada 
com saúde e sorte.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Da Caixa Geral de Aposentações, com sede em Lisboa, ofício a 
comunicar o reconhecimento da aposentação do assistente operacional, José Ribeiro 
Castanheira, com efeitos a 19.02.2020.---------------------------------------------------- 

------O Executivo tomou conhecimento da aposentação e deliberou, por unanimidade, 
exarar um voto de felicidades ao Senhor José Ribeiro Castanheira, na sua nova 
condição de aposentado e que esta nova fase da sua vida seja desfrutada com saúde 
e sorte.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: De Manuel Afonso Gomes, residente na Vila de Arganil, a 
requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do Regulamento do Serviço de 
Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do 
Município de Arganil - débito do consumo de água ao preço do escalão correspondente 
ao consumo aprovado pela média do ano anterior; débito das taxas de resíduos 
sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano anterior e débito das 
taxas de saneamento em função do consumo aprovado pela média do ano anterior.--- 

------Presente a informação INF/DAGF SF/38, datada de 20/02/2020, 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.---------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 33   dd ee   MM aa rr çç oo   dd ee   22 00 22 00  

11

------2) Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto da 
rede predial ou nos dispositivos de utilização, deve ser promovida a reparação pelos 
responsáveis pela sua conservação.--------------------------------------------------------- 
------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da 
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que 
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao 
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior, 
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:----------- 
---a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao 
consumidor;----------------------------------------------------------------------------------- 
---b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;-------------------------- 
---c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor. 
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em 
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de 
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº 
53º do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água 
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de 
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de 
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------- 
------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após 
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de 
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------- 
------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao 
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------- 
------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como 
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar 
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------- 
------Requerimento apresentado por Manuel Afonso Gomes (consumidor 40/8450) – 
Cfr. (SA/66/2020): o requerente solicita o recálculo das faturas de setembro a 
novembro/2019.Verificou-se que:----------------------------------------------------------- 
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. movimentos do 
SA/66/2020), 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 
acessório, que se encontrava enterrado e de difícil deteção;------------------------------ 
---c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. movimentos do 
SA/66/2020), 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 153 m3 sendo a média de todos os consumos de 12 m3). 
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, 
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames 
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a 
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------- 
------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos 
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,------------------ 
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------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara 
Municipal, a fim de que a mesma determine:----------------------------------------------- 
---o deferimento do requerimento apresentado por Manuel Afonso Gomes, ao abrigo 
do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a faturação da 
água consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média 
do ano anterior,------------------------------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média 
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------- 
---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 21.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos e de acordo com a 
informação INF/DAGF SF/38/2020, aprovar o 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, 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.-------------------------------------------------------------------------- 

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

------Presente a informação INF/DAGF SF/39, datada de 20/02/2020, 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. 
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------3) A requerimento do interessado, no prazo de trinta dias (30 dias) a contar da 
data da faturação em causa, o excesso de consumo de água, desde que 
expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao 
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior, 
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:----------- 
---a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao 
consumidor;----------------------------------------------------------------------------------- 
---b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;-------------------------- 
---c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor. 
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em 
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de 
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº 
53º do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água 
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de 
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de 
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------- 
------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após 
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de 
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------- 
------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao 
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------- 
------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como 
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar 
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------- 
------Requerimento apresentado por Pedro Pereira Alves (consumidor 10/16570) – Cfr. 
SA/93/2020: o requerente solicita o recálculo das faturas de novembro/2019 a 
janeiro/2020.Verificou-se que:--------------------------------------------------------------- 
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. movimentos do 
SA/93/2020), 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, que se encontrava enterrado e de difícil deteção;------------------------------------ 
---c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. movimentos do 
SA/93/2020), 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 91 m3 sendo a média de todos os consumos de 22 m3). 
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, 
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames 
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a 
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------- 
------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos 
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,------------------ 
------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara 
Municipal, a fim de que a mesma determine:----------------------------------------------- 
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---o deferimento do requerimento apresentado por Pedro Pereira Alves, ao abrigo do 
nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a faturação da água 
consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do 
ano anterior,---------------------------------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média 
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas de saneamento em função do consumo aprovado pela média do 
ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 21.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos e de acordo com a 
informação INF/DAGF SF/39/2020, aprovar o 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, 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.-------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------QUINTO: De Elísio Fidalgo Duarte, residente na localidade e freguesia de S. 
Martinho da Cortiça, a requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do Regulamento do 
Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de Águas 
Residuais do Município de Arganil - débito do consumo de água ao preço do escalão 
correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior; 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/40, datada de 20/02/2020, 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 
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expressamente deferido pela Câmara Municipal, decorrente de rotura, é debitado ao 
preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior, 
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:----------- 
---a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao 
consumidor;----------------------------------------------------------------------------------- 
---b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;-------------------------- 
---c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor. 
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em 
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de 
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº 
53º  do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água 
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de 
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de 
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------- 
------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após 
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de 
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------- 
------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao 
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------- 
------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como 
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar 
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------- 
------Requerimento apresentado por Elísio Fidalgo Duarte (consumidor 800/5600) – 
Cfr. SA/1431/2019): o requerente solicita o recálculo das faturas de outubro a 
dezembro/2019. Verificou-se que:----------------------------------------------------------- 
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. movimentos do 
SA/1431/2019), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico, a qual 
se anexa ao processo:------------------------------------------------------------------------ 
---b) o consumidor comprova que a causa da rutura se deveu a um tubo danificado, 
que se encontrava enterrado e de difícil deteção;------------------------------------------ 
---c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. movimentos do 
SA/1431/2019), e que a água em excesso não terá entrado na rede de saneamento; 
---d) o consumidor afirmou que existiu um excesso de consumo, sendo o mesmo 
comprovado com a média do consumidor na conta corrente do SGA (o consumidor 
reclama um consumo lido de 161 m3  sendo a média de todos os consumos de 9 m3). 
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, 
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames 
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a 
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------- 
------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos 
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,------------------ 
------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara 
Municipal, a fim de que a mesma determine:----------------------------------------------- 
---o deferimento do requerimento apresentado por Elísio Fidalgo Duarte, ao abrigo do 
nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a faturação da água 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 33   dd ee   MM aa rr çç oo   dd ee   22 00 22 00  

16

consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do 
ano anterior,---------------------------------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas de resíduos sólidos, em função do consumo aprovado pela média 
do ano anterior.------------------------------------------------------------------------------- 
---o débito das taxas de saneamento em função do consumo  aprovado pela média do 
ano anterior.---------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 21.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos e de acordo com a 
informação INF/DAGF SF/40/2020, aprovar o 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, 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.-------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEXTO: De Maria Teresa da Costa Santos, residente na localidade e freguesia 
de Secarias, a requerer ao abrigo do nº 3º do artigo 38º do Regulamento do Serviço 
de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais 
do Município de Arganil - débito do consumo de água ao preço do escalão 
correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior; débito das taxas 
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/41, datada de 20/02/2020, 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 
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preço do escalão correspondente ao consumo aprovado pela média do ano anterior, 
sendo que as condições de deferimento apresentado serão cumulativamente:----------- 
---a) O excesso de consumo seja devido a rotura por causa não imputável ao 
consumidor;----------------------------------------------------------------------------------- 
---b) O consumidor comprove que a causa não lhe é imputável;-------------------------- 
---c) Existência de excesso de consumo em face dos consumos médios do consumidor. 
------4) Nos termos do artigo anterior, nos casos em que se confirme que a água em 
excesso não entrou na rede de saneamento, o consumidor deverá pagar as tarifas de 
saneamento e de resíduos sólidos, em função do consumo apurado nos termos do artº 
53º  do presente Regulamento; porém, nos casos em que se confirme que essa água 
entrou na rede se saneamento, o consumidor deverá pagar as respetivas tarifas de 
saneamento em função do consumo efetivo, ficando o pagamento das tarifas de 
resíduos sólidos dependente do consumo apurado naqueles termos.--------------------- 
------5) A requerimento do interessado, devidamente fundamentado, e após 
pagamento da correspondente tarifa, poderão os serviços municipais prestar serviço de 
apoio na deteção de avarias nos sistemas de canalização de distribuição interior.------- 
------Foi entretanto rececionado neste Município, um requerimento apresentado ao 
abrigo do artigo 38º nº 3 do Regulamento Municipal supra referido.---------------------- 
------Assim, considerando os pressupostos de aplicação daquele normativo, bem como 
o preenchimento dos mesmos, face à situação em concreto em causa, importa dar 
seguimento a tal requerimento. Vejamos:-------------------------------------------------- 
------Requerimento apresentado por Maria Teresa da Costa Santos (consumidor 
580/20) – Cfr. SA/48/2020): o requerente solicita o recálculo das faturas de setembro 
a dezembro/2019.Verificou-se que:--------------------------------------------------------- 
---a) o excesso de consumo decorreu da existência de uma rutura (cfr. movimentos do 
SA/48/2020), conforme é comprovado pela declaração emitida pelo técnico e fotos que 
se anexam ao processo:---------------------------------------------------------------------- 
---b) o consumidor comprova que a causa do excesso de água se deveu a uma avaria 
na válvula de segurança térmica do termoacumulador;------------------------------------ 
---c) os técnicos do Município comprovaram a existência da rutura (cfr. movimentos do 
SA/48/2020), e que a água em excesso entrou 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 253 m3 sendo a média de todos os consumos de 23 m3). 
------Considerando que, ao abrigo do artigo 3º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, 
“o prestador do serviço deve proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames 
que decorrem da natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a 
importância dos interesses dos utentes que se pretende proteger”,----------------------- 
------Considerando que, casuisticamente, se encontram preenchidos os pressupostos 
de aplicação do nº 3 do artº 38º, do regulamento municipal em causa,------------------ 
------Propõe-se a submissão de tal requerimento à apreciação e votação da Câmara 
Municipal, a fim de que a mesma determine:----------------------------------------------- 
---o deferimento do requerimento apresentado por Maria Teresa da Costa Santos, ao 
abrigo do nº 3 do artigo 38º do regulamento municipal referido supra, sendo a 
faturação da água consumida ao preço do escalão correspondente ao consumo 
aprovado pela média do ano anterior,------------------------------------------------------- 
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---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 de água efetivo.---------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 21.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos e de acordo com a 
informação INF/DAGF SF/41/2020, aprovar o 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, 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.-------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SÉTIMO: Da Arte-Via, Cooperativa, Artística e Editorial, com sede na 
Lousã, ofício a solicitar apoio financeiro para a participação no Festival Literário 
Internacional do Interior “Palavras de Fogo” a desenvolver entre os dias 13 e 17 de 
Junho, em Arganil.--------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DDES/28, datada de 05/02/2020, da técnica superior 
Filipa Travassos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto supra mencionado e, após análise da documentação 
entregue, cumpre-me informar a V. Exa. o seguinte:-------------------------------------- 
------Verifica-se que a entidade requerente cumpre com os requisitos de acesso 
fixados no referido artigo 3.º do Regulamento Municipal para a Concessão de 
Benefícios Públicos, conforme documentação em anexo.----------------------------------- 
------Nestes termos, considerando que se encontra autorizado superiormente conceder 
o valor de 2.000,00€ (dois mil euros) à Associação supracitada, pela organização da 
iniciativa de interesse municipal, Festival Literário Internacional do Interior “Palavras 
de Fogo”, a desenvolver entre os dias 13 e 17 de junho de 2020, propõe-se o 
encaminhamento desta informação à próxima reunião de Câmara para deliberação, 
uma vez que, nos termos do artigo 42.º do Regulamento, sob condição e eficácia, 
todos os apoios ficam condicionados ao expresso deferimento da Câmara Municipal.---- 
------A presente informação foi anteriormente encaminhada à subunidade financeira 
para cabimento e compromisso, cujos respetivos documentos se encontram anexados.  
------Remeto ainda, em anexo, a minha declaração de inexistência de interesses 
relativamente a esta candidatura.----------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 
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------Despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Paula Dinis, 
datado de 18.02.2020: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DDES/28/2020, atribuir à Arte - Via, Cooperativa Artística e 
Editorial, um subsídio no valor de 2.000,00€ (dois mil euros), para ajudar à 
participação no Festival Literário Internacional do Interior “Palavras de Fogo” a 
desenvolver entre os dias 13 e 17 de Junho, em Arganil.---------------------------------- 

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

Cap í tu lo  Quar to 

Requerimentos Diversos   

 
------PRIMEIRO: Processo de Obras nº 27/2016, de Mário Marques Pimenta - 
Declaração de Caducidade.--------------------------------------------------------------- 

------Presente o despacho datado de 13/02/2020, do técnico superior Pedro Simões, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------- 

------No seguimento de comunicação com referência S/5177/2019, datado de 29/07/2019, 
a qual se transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------“O processo n.º27/2016 em nome de Mário Marques Pimenta, no lugar de Cepos, 
União de Freguesias de Cepos e Teixeira, para a reconstrução de edifício destinado a 
habitação unifamiliar, foi alvo de decisão de deferido sobre pedido de licenciamento, a 10 
de Maio de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------A licença de obras cessou a 15 de Junho de 2019, sem que tenha concluído as 
respetivas obras.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Assim, propõe-se a declaração de caducidade do mesmo conforme determinado pela 
alínea d) do nº3 do art.71º do RJUE na sua atual redação, propõe-se a Vossa Ex.ª, 
proceder a audiência prévia do interessado, nos termos do n.º5 do referido artigo”----------- 
------Assim, o mais provável é a declaração de caducidade do mesmo conforme 
determinado pela alínea d) do nº3 do art.71º do RJUE na sua atual redação.------------------ 
------Ora, nos termos do artigo 122º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, dispõe V.Ex.ª do prazo de 10 dias úteis contados do dia seguinte ao da 
receção do presente ofício para se pronunciar, por escrito, sobre aquela intenção de 
decisão, podendo, e assim o entender conveniente, consultar o processo no sector de 
Licenciamento de Obras Particulares e Vistorias.”------------------------------------------------------ 
------No decorrer do prazo de audiência prévia, o requerente não se pronunciou sobre o 
exposto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Assim, propõe-se a V.Ex.ª, o encaminhamento do presente parecer à Reunião de 
Câmara, para se proceder de acordo com o n.º5 do art.71º do RJUE, caducidade do 
processo de obras n.º27/2016.------------------------------------------------------------------------------- 
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------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 20.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
o parecer técnico datado de 13/02/2020, declarar a Caducidade do Processo de Obras 
nº 27/2016, de Mário Marques Pimenta.---------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: De Maximino dos Santos Fragoso, a requerer a dispensa total 
dos lugares de estacionamento relativamente a uma habitação, localizada na 
localidade e freguesia de Pomares.--------------------------------------------------------- 

------Presente o despacho datado de 17/02/2020, do técnico superior Pedro Simões, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------- 

------O requerente, Sr. Maximino dos Santos Fragoso, veio por requerimento com registo 
de entrada no serviço do Balcão Único deste Município, com o nº15, datado de 13 de 
Janeiro de 2020, requerer pedido de licenciamento para legalizar trabalhos de alteração e 
ampliação de habitação, localizada na Rua António Cosme, n.º411 – Pomares, Freguesia 
de Pomares, pretensão enquadrada na alínea c) do n.º2 do art.4º, conjugada com o 
art.102º-A do RJUE, na sua atual redação.--------------------------------------------------------------- 
------O prédio em causa encontra-se inscrito na respetiva matriz sob o nº88, e descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Arganil sob o nº182/19880913, a favor do 
requerente, pela inscrição AP.5 de 1988/11/22, com área de 186m2.----------------------------- 
------De acordo com o levantamento topográfico o prédio possui 224m2, assim deverá 
proceder à retificação de área dado que o seu diferencial é superior aos admitidos pelo 
art.28º e art.28º-A do DL n.º 224/84, de 06/07, na atual redação (CRP).------------------------- 
------Antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
------A presente edificação foi alvo de procedimento de licenciamento (n.º286/1989) para a 
sua construção, tendo este sido aprovado a 12/10/1990 e emitido alvará de construção 
com o n.º129/1990.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------A pretensão visa a legalização de alteração e ampliação da edificação pelo 
requerente. Considerando estar-se perante operações executadas em desacordo com o 
respetivo alvará, assim de acordo com a alínea b) do n.º1 do art.98º do RJUE é passível 
de contraordenação, pelo que o presente deverá ser encaminhado para a fiscalização.----- 
------Apreciação.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Após análise dos elementos entregues, verifica-se o seguinte:------------------------------- 
------A pretensão desenvolve-se em três pisos, possuindo ainda um sótão.--------------------- 
------Vem agora legalizar alterações de fachada e ampliação da edificação, mediante o 
aumento da altura de fachada e criação de telheiro.--------------------------------------------------- 
------Verifica-se ainda a existência de canil, mas este cumpre com o disposto na alínea m) 
do n.º2 do art.74º do RUMA, relativo às obras de escassa relevância urbanística.------------ 
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------Por se tratar de uma legalização, sem que preveja a realização de obras, esta 
encontra-se dispensada de apresentação de calendarização e estimativa de custos, 
conforme previsto pelo n.º4 do art.102º-A do RJUE.--------------------------------------------------- 
------Deve corrigir operação urbanística, dado que esta se refere a alteração e ampliação 
de habitação, dado que a edificação foi licenciada, o que carece de legalização são as 
alterações em desconformidade com o projeto aprovado em 1990 e respetiva ampliação.  
------Deverá entregar termos de responsabilidade corrigidos.---------------------------------------- 
------Relativamente aos afastamentos às estremas, a pretensão cumpre com o disposto 
no art.60º e 73º do RGEU.------------------------------------------------------------------------------------- 
------O projeto de arquitetura está instruído com termo de responsabilidade do autor pelo 
que nos termos do disposto no nº8 do art.20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de Setembro, está dispensada a 
verificação das condições do interior da edificação.---------------------------------------------------- 
------O plano de acessibilidades está instruído com termo de responsabilidade do seu 
autor, a referir a conformidade do projeto, pelo que nos termos do disposto no nº2 do 
art.3º do DL nº 163/06, de 8 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de 
Setembro, está dispensada a sua apreciação prévia, pelo que se consideram cumpridos 
os requisitos técnicos de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada.------------ 
------Conformidade com RUMA.---------------------------------------------------------------------------- 
------A proposta cumpre com o disposto no art.10º (Afastamento às estremas) e art.15º 
(Cérceas, ocupação e profundidade das construções) do RUMA.---------------------------------- 
------Apreciação de projeto de acordo com o nº1 do art.20º do RJUE, na atual 
redação: PDM (Primeira revisão PDM de Arganil Aviso n.º10298/2015 publicada no 
Diário da República, 2.ª série — N.º 176 — 09/09, e seguintes correções materiais 
Aviso n.º4888/2016, n.º72 de 13/04 e Aviso n.º1486/2018, n.º22 de 31/01, ambos com 
publicação na 2ª serie do Diário da República)------------------------------------------------------ 
------O edifício objeto da presente pretensão encontra-se inserido na classe de solo 
urbano, na categoria funcional de espaço residencial. De acordo com o art.44º do PDMA, 
não se vê inconveniente quanto ao uso proposto – habitação.-------------------------------------- 
------Relativamente ao regime de edificabilidade, e dado estar-se perante frente urbana 
consolidada, deverá respeitar-se o exposto no art.39º do Regulamento do PDM, isto é, 
considera-se o “enquadramento no alinhamento dominante e na moda da cércea e das 
formas de relação do edifício com o espaço público na frente urbana em que o prédio se 
integra.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Área do Prédio – 224,0m2------------------------------------------------------------------------------------ 

Áreas Licenciadas (fl.45):------------------------------------------------------------------------------------ 
Área de Implantação: 99,06m2;------------------------------------------------------------------------------- 
Área de Construção: Piso 0 + Piso 1 + Sótão = 88,76 + 99,06 + 97,82 = 285,64m2.---------- 
Áreas Propostas:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Área de Implantação: Edificação Principal + Telheiro = 99,76 + 17,01 = 111,77m2;----------- 
Área de Construção: Piso 0 + Piso 1 + Sótão = 88,53 + 94,76 + 96,06 = 279,35m2;---------- 
N.º de pisos: 2 + sótão habitável;---------------------------------------------------------------------------- 
Altura máxima da fachada: 4,61m;-------------------------------------------------------------------------- 
Índice de ocupação do solo/implantação: 0,50;---------------------------------------------------------- 
Índice de utilização do solo/construção: 1,25.------------------------------------------------------------ 
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------Após apreciação, verifica-se que a pretensão cumpre com o regime de 
edificabilidade estabelecido pelo art.39º do PDMA, apesar do ligeiro aumento da 
cércea, a proposta cumpre com o alinhamento dominante e quanto à moda da 
cércea e das formas de relação do edifício com o espaço público na frente urbana 
em que o prédio se integra.--------------------------------------------------------------------------------- 
------No que diz respeito ao cumprimento do art.82º do Regulamento do PDM, irá 
considerar-se a área de construção: 279,35m2---------------------------------------------------------- 
------Assim, deverá o requerente assegurar dentro da parcela 2 lugar de estacionamento, 
de acordo com a proposta o requerente não assegura qualquer lugar de estacionamento.  
------Da análise, verifica-se que a proposta não aparenta condições para criação do lugar 
de estacionamento em falta, nos termos da alínea c) do n.º7, do art.82º do PDM, pelo que 
no caso de o requerente não conseguir assegurar os referidos lugares de 
estacionamento, deverá compensar o Município, de acordo com o n.º8 do referido artigo.-- 
------O requerente menciona que irá proceder ao pagamento da compensação (fl.119).----- 
------Assim, e em cumprimento do n.º 8 do art.82º do Regulamento do PDM, deverá a 
Câmara Municipal deliberar a dispensa total do cumprimento da dotação de 
estacionamento. De acordo com o art.105º do RUMA, deverá o requerente compensar o 
Município no valor de 362,50€ = 2 x (2,5 X 5) X 14,50€/m.------------------------------------------- 
------Dado se localizar em espaço urbano, de acordo com o art.º16 do DL n.º124/2006 de 
28/06, na atual redação, e conforme estipulado pelo art.15º e art.22º do PDMA o presente 
não terá verificar a carta de perigosidade ou salvaguardar uma faixa de gestão de 
combustível.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA.-------- 
------Quanto à localização face às áreas de restrição de utilidade pública: Reserva 
Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN), verifica-se que o prédio 
não se encontra condicionado.------------------------------------------------------------------------------- 
------Verifica-se que a pretensão não se localiza em área de servidão administrativa.--------  
------Especialidades-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O requerente procedeu à entrega das especialidades antes da aprovação da 
arquitetura, conforme previsto pela alínea m) do n.º15 do item III do anexo I da portaria 
113/2015 de 22 de Abril.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------Após análise dos elementos entregues, verifica-se o seguinte:------------------------------- 
------O requerente entrega ficha de segurança contra incêndios.----------------------------------- 
------Entrega fatura de serviço de águas e esgotos (fl.105), conforme alínea i) do n.º1 do 
art.48º do RUMA.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------É entregue fatura de serviço de eletricidade (fl.106) e telecomunicações (fl.104), 
conforme previsto pela alínea f) e h) do n.º1 do art.º48 do RUMA.--------------------------------- 
------Conclusão.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
------Em conclusão, propõe-se a Vossa Ex.ª notificação à requerente para que esclareça e 
entregue o acima sublinhado.--------------------------------------------------------------------------------- 
------Propõe-se ainda a Vossa Ex.ª, o encaminhamento para deliberação em Reunião de 
Câmara, sobre a dispensa total dos lugares de estacionamento, conforme previsto pelo 
n.º7 do art.82º do PDMA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 20.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
o parecer técnico datado de 17/02/2020, aprovar a dispensa total dos lugares de 
estacionamento relativamente a uma habitação, localizada na localidade e freguesia de 
Pomares, de Maximino dos Santos Fragoso.------------------------------------------------ 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: De Herdeiros de Luiz Augusto Ferrão Morgado, a requerer a 
emissão de Certidão de Destaque, de um prédio sito em S. Pedro, freguesia de 
Arganil, inscrito na respetiva matriz sob o nº 4305 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Arganil sob o nº 7908/20100716, com a área de 5.886,00m².------ 

------Presente o despacho datado de 12/02/2020, do técnico superior Pedro Simões, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------- 

------DEPOIS DE ANALISAR O PEDIDO CUMPRE-ME INFORMAR QUE:--------------------- 
------Identificação de Pretensão.------------------------------------------------------------- 
------Os requerentes Ana Isabel Ferreira Ferrão Morgado e Luís Filipe Ferreira Ferrão 
Morgado,  herdeiros  de  Luiz  Augusto  Ferrão Morgado, por  requerimento  com 
registo de  entrada no serviço do Balcão  Único deste  Município, com o nº 45,  datado  
de  7  de Fevereiro de 2020, veio juntar elementos sobre pedido de  certidão de acordo 
com o n.º4 do art.º6 do  RJUE na sua atual redação, isenção de controlo prévio, para a 
seguinte operação urbanística: destaque de uma única parcela situada em São Pedro – 
Arganil, Freguesia de Arganil.---------------------------------------------------------------- 
------O prédio  em  causa  encontra-se  inscrito  na  respetiva  matriz  sob  o  n.º4305,  
e  descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial  de Arganil sob o 
n.º7908/20100716, a favor dos requerente, pela inscrição AP.4972 de 2010/07/16, 
com área de 5.886,0m2.--------------------------------------------------------------------- 
------Apreciação.------------------------------------------------------------------------------ 
------O presente signatário procedeu à apreciação do presente pedido, no dia 12 de 
Novembro, tendo verificado o seguinte:----------------------------------------------------- 
---a) O pedido não se encontra assinado por todos os interessados.---------------------- 
------O requerente apresenta documentos comprovativos de legitimidade para 
concretização da descrita operação.--------------------------------------------------------- 
------Apreciação de projeto de acordo com o art.6º do RJUE, na atual redação:--------- 
------O prédio objeto da presente pretensão encontra-se em solo urbano e categoria 
funcional de espaço residencial, pelo que deverá cumprir com o estipulado pelo n.º 4 
do art.º6 do RJUE.---------------------------------------------------------------------------- 
------Da análise verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam 
com arruamento público.--------------------------------------------------------------------- 
------Considerando o comentário n.º6  ao  art.6º  do  RJUE,  feito  pelas  D.ª  Fernanda  
Paula  Oliveira,  Maria  José  Castanheira  Neves  e Dulce Lopes no livro “Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação – Comentado”, este refere que “o pressuposto de 
que se parte continua a ser o de que do destaque – que configura um fracionamento 
para fins de edificação – resulte pelo menos uma parcela com capacidade edificativa”. 
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------Assim, torna necessário proceder a verificação do regime de edificabilidade. Em 
termos de regime de edificabilidade e uma vez que não se está perante uma frente 
urbana consolidada, deverá respeitar-se o exposto no art.45º do Regulamento do PDM, 
i. é:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
---a) Altura máxima de fachada: a dominante, 3 pisos acima da cota de soleira ou 
10metros;-------------------------------------------------------------------------------------  
---b) Número máximo de pisos admitidos abaixo da cota de soleira é de 1 e, 
excecionalmente e em função das características topográficas do local o número de 
pisos abaixo da cota de soleira pode ser superior a 1.------------------------------------- 
---c) Índice máximo de utilização do solo: 1,35.-------------------------------------------- 
------Área da parcela a destacar: 1.600,0m2;---------------------------------------------- 
------Área de construção potencial: 1.600,0 x 1,35 = 2.160,0m2.------------------------ 
------Dos cálculos efetuados acima, conclui-se que a parcela destacada possui 
potencial construtivo.------------------------------------------------------------------------- 
------Dado que na parcela sobrante se verifica a existência de uma edificação, torna 
necessário proceder a verificação do regime de edificabilidade. Em termos de regime  
de  edificabilidade  e  uma  vez  que  não  se  está  perante  uma  frente  urbana  
consolidada, deverá respeitar-se o exposto no art.45º do Regulamento do PDM, isto é: 
---a) Altura máxima de fachada: a dominante, 3 pisos acima da cota de soleira ou 
10metros;------------------------------------------------------------------------------------- 
---b) Número máximo de pisos admitidos abaixo da cota de soleira é de 1 e, 
excecionalmente e em função das características topográficas do local o número de 
pisos abaixo da cota de soleira pode ser superior a 1.------------------------------------- 
---c) Índice máximo de utilização do solo: 1,35.-------------------------------------------- 
------Área da parcela a sobrante: 4.286,0m2;---------------------------------------------- 
------Área de construção: 907,7m2;--------------------------------------------------------- 
------Índice de utilização/construção: 0,21 < 1,35;---------------------------------------- 
------n.º de pisos – 2.------------------------------------------------------------------------ 
------Conclui-se que esta cumpre com os parâmetros determinados no art.45º do 
Regulamento do PDMA.----------------------------------------------------------------------- 
------SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA----------- 
------Quanto à localização face às áreas de restrição de utilidade pública: Reserva 
Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN), verifica-se que o não 
prédio se encontra condicionado.------------------------------------------------------------ 
------A intervenção insere-se na faixa de proteção relativo à Variante EN342.----------- 
------Assim, verifica-se o seguinte:---------------------------------------------------------- 
---1. Quanto ao enquadramento nos instrumentos de gestão territorial, ambos 
permitem o procedimento solicitado;-------------------------------------------------------- 
---2. A parcela a destacar não se encontra condicionada por restrições de utilidade 
pública de RAN e REN, estando no entanto inserida na faixa de proteção relativo à 
Variante EN342;------------------------------------------------------------------------------  
---3. Ambas as parcelas após destaque confrontam com arruamento público;----------- 
---4. A parcela a destacar possui potencial construtivo nos termos dos instrumentos de 
gestão territorial em vigor;------------------------------------------------------------------- 
---5. A parcela a destacar apresentará uma área de 1.600,00m2, sendo  que  a parcela 
remanescente fica com uma área de 4.286,00m2.----------------------------------------- 
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------Conclusão.-------------------------------------------------------------------------------  
------Em conclusão, o pedido de destaque encontra-se de acordo com o n.º4 do art.º6 
do RJUE, na sua atual redação, pelo que se propõe a Vossa Ex.ª, o encaminhamento 
do mesmo à Câmara Municipal para o seu deferimento.----------------------------------- 
------À CONSIDERAÇÃO SUPERIOR.--------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 19.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
o parecer técnico datado de 12/02/2020, aprovar a emissão de Certidão de Destaque, 
de um prédio sito em S. Pedro, freguesia de Arganil, inscrito na respectiva matriz sob 
o nº 4305 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Arganil sob o nº 
7908/20100716, com a área de 5.886,00m².----------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------QUARTO: De António Pereira, a requerer a emissão de Certidão de Destaque, 
de um prédio sito no Valeiro da Boucha, Torrão, freguesia de Pomares, inscrito na 
respetiva matriz sob o nº 575 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Arganil sob o nº 1048/19940616, com a área de 13.940,00m².-------------------------- 

------Presente o despacho datado de 12/02/2020, do técnico superior Pedro Simões, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------- 

------DEPOIS DE ANALISADO O PEDIDO CUMPRE-ME INFORMAR QUE:------------------- 
------Identificação de Pretensão.------------------------------------------------------------- 
------O requerente, Sr. António Pereira, por requerimento com registo de entrada no 
serviço do Balcão Único deste Município, com o nº73, datado de 24 de Abril de 2018, 
solicitar certidão de acordo com o n.º4 do art.º6 do RJUE na sua atual redação, 
isenção de controlo prévio, para a seguinte operação urbanística: destaque de uma 
única parcela situada em Valeiro da Boucha – Torrão, Freguesia de Pomares.-----------  
------O prédio em causa encontra-se inscrito na respetiva matriz sob o n.º575, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Arganil sob o n.º1048/19940616, a 
favor da requerente, pela inscrição AP.1 de 1994/06/16, com área de 13.940m2.------- 
------Antecedentes.--------------------------------------------------------------------------- 
------O presente signatário procedeu a apreciação da presente pretensão, no dia 27 de 
Abril, tendo concluído:------------------------------------------------------------------------ 
---a) Verifica-se que o processo supramencionado não se encontra concluído. Assim o 
requerente deverá  proceder  à  sua conclusão,  dando  resposta  ao  solicitado  pelo  
S/5886/2013  de  28/06/2013.  No referido processo  apenas  procede  à legalização 
de um dos barracões, tendo na altura alegado que estes não eram pertença do 
requerente, no entanto dado que estes se desenvolvem no interior do referido prédio, 
deverá proceder à sua legalização;---------------------------------------------------------- 
------O requerente concluiu o processo de legalização supramencionado.----------------  
------Apreciação.------------------------------------------------------------------------------ 
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------Após análise dos elementos entregues, verifica-se o seguinte:---------------------- 
---1. A requerente apresenta documentos comprovativos de legitimidade para 
concretização da descrita operação;--------------------------------------------------------- 
---2. O levantamento topográfico apresenta-se devidamente georreferenciado;--------- 
---3. Local verifica-se a existência de diversas edificações, com autorização de 
utilização n.º05/2020.------------------------------------------------------------------------ 
------Apreciação de projeto de acordo com o art.6º do RJUE, na atual redação:--------- 
------O prédio  objeto da presente pretensão encontra-se inserido na classe de solo 
urbano, na categoria funcional de espaço residenciale espaço de atividades 
económicas. Encontra-se ainda em solo rural, na categoria funcional de espaço 
florestal de produção e espaço agrícola de produção. Verifica-se que o prédio encontra-
se  maioritariamente em solo rural, no entanto a parcela a destacar em insere-se em 
solo urbano, pelo que deverá cumprir com o estipulado pelo n.º4 do art.º6 do RJUE, na 
atual redação, conforme descrito  no  n.º10  do  referido  artigo.  Da  análise  verifica-
se  que  as  duas  parcelas  resultantes  do  destaque  confrontam  com arruamento 
público.----------------------------------------------------------------------------------------  
------Por existirem edificações no prédio alvo da pretensão, torna necessário proceder 
a verificação do regime de edificabilidade. Em termos de regime de edificabilidade e 
uma vez que não se está perante uma frente urbana consolidada, deverá respeitar -se 
o exposto no art.45º do Regulamento do PDM, i. é:---------------------------------------- 
---a) Altura máxima de fachada: a dominante, 3 pisos acima da cota de soleira ou 
10metros;------------------------------------------------------------------------------------- 
---b) Número máximo de pisos admitidos abaixo da cota de soleira é de 1 e, 
excecionalmente e em função das características topográficas do local o número de 
pisos abaixo da cota de soleira pode ser superior a 1.------------------------------------- 
---c)  Índice máximo de utilização do solo: 1,35.------------------------------------------- 
------Parcela Destacada:---------------------------------------------------------------------- 
------Área do prédio: 13.964,12m2 (confirmada por levantamento topográfico)--------- 
------Área da parcela a destacar: 386,00m2;----------------------------------------------- 
------Área de Construção: Edificação Principal + Anexo = 143,60m2;-------------------- 
------N.º de pisos: 1;------------------------------------------------------------------------- 
------Altura máxima da fachada: 2,90m;---------------------------------------------------- 
------Índice de utilização do solo/construção: 0,37.---------------------------------------- 
------Parcela Sobrante:----------------------------------------------------------------------- 
------Área da parcela sobrante: 13.578,12m2;--------------------------------------------- 
------Área de Construção: Anexo = 81,25 + 44,00 + 30,00 = 155,25m2;--------------- 
------N.º de pisos: 1;------------------------------------------------------------------------- 
------Altura máxima da fachada: 2,90m;---------------------------------------------------- 
------Índice de utilização do solo/construção: 0,01.---------------------------------------- 
------Dos cálculos efetuados acima, conclui-se que a parcela destacada e a parcela 
sobrante cumprem com o regime de edificabilidade determinado pelo art.45º do PDMA.  
------SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA----------- 
------Quanto à localização face às áreas de restrição de utilidade pública: Reserva 
Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN), verifica-se que o prédio 
se encontra condicionado por REN e RAN.--------------------------------------------------- 
------Verifica-se que a pretensão não se localiza em área de servidão administrativa. 
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------Assim, verifica-se o seguinte:---------------------------------------------------------- 
---1. Quanto ao enquadramento nos instrumentos de gestão territorial, ambos 
permitem o procedimento solicitado;-------------------------------------------------------- 
---2. A parcela a destacar encontra condicionada por restrições de utilidade pública de 
RAN e REN;------------------------------------------------------------------------------------  
---3. Ambas as parcelas após destaque confrontam com arruamento público;----------- 
---4. A parcela a destacar e a sobrante cumprem com os termos dos instrumentos de 
gestão territorial em vigor;------------------------------------------------------------------- 
---5. A parcela a destacar apresentará uma área de 386,0m2 e a parcela 
remanescente fica com uma área de 13.578,12m2.---------------------------------------- 
------Conclusão.-------------------------------------------------------------------------------  
------Em conclusão, o pedido de destaque encontra-se de acordo com o n.º4 do art.º6 
do RJUE, na sua atual redação, pelo que se propõe a Vossa Ex.ª, o encaminhamento 
do mesmo à Câmara Municipal para o seu deferimento.----------------------------------- 
------À CONSIDERAÇÃO SUPERIOR.--------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 19.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
o parecer técnico datado de 12/02/2020, aprovar a emissão de Certidão de Destaque, 
de um prédio sito no Valeiro da Boucha, Torrão, freguesia de Pomares, inscrito na 
respectiva matriz sob o nº 575 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Arganil sob o nº 1048/19940616, com a área de 13.940,00m².--------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------QUINTO: De Maria Teresa Leitão Fernandes Costa Maldonado Covas e 
Maria Alice Rodrigues Borges Leitão, a requererem a emissão de Certidão de 
Destaque, de um prédio sito no Cimo do Lugar, na localidade e freguesia de Secarias, 
inscrito na respetiva matriz sob o nº 233 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Arganil sob o nº 799/19960613, com a área de 8.400,00m².----------------- 

------Presente o despacho datado de 12/02/2020, do técnico superior Pedro Simões, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------- 

------DEPOIS DE ANALISADO O PEDIDO CUMPRE-ME INFORMAR QUE: 
------Identificação de Pretensão. 
------A requerente Maria Teresa Leitão Fernandes Costa Maldonado Covas e Maria Alice 
Rodrigues Borges Leitão, por  requerimento com registo de entrada no serviço do 
Balcão Único deste Município, com o nº41, datado de 4 de Fevereiro de 2020, veio 
juntar elementos sobre pedido de certidão de acordo com o n.º4 do art.º6 do RJUE na 
sua atual redação, isenção de controlo prévio, para a seguinte operação urbanística: 
destaque de uma única parcela situada no Cimo do Lugar – Secarias, Freguesia de 
Secarias. 
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------O prédio em causa encontra-se inscrito na respetiva matriz sob o n.º233, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Arganil sob o n.º799/19960613, a 
favor das requerente, pela inscrição AP.7 de 1999/07/06, com área de 8400,0m2. 
------Apreciação. 
------O presente signatário procedeu à apreciação do presente pedido, no dia 12 de 
Novembro, tendo verificado o seguinte: 
---a) O pedido não se encontra assinado por todos os interessados. 
------O requerente apresenta documentos comprovativos de legitimidade para 
concretização da descrita operação. 
------Após análise dos elementos entregues, verifica-se o seguinte: 
---1. A requerente apresenta documentos comprovativos de legitimidade para 
concretização da descrita operação; 
---2. O levantamento topográfico apresenta-se devidamente georreferenciado; 
---3. Não existe no local qualquer construção.  
------Apreciação de projeto de acordo com o art.6º do RJUE, na atual redação: 
------O  prédio  objeto  da  presente  pretensão  encontra-se  em  solo  urbano,  na  
categoria  operacional  de  solo  urbanizado  e  categoria funcional de espaço 
residencial, pelo que deverá cumprir com o estipulado pelo n.º4 do art.º6 do RJUE. 
------Da análise verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam 
com arruamento público. 
------Considerando o comentário n.º6 ao art.6º do RJUE, feito pelas D.ª Fernanda 
Paula  Oliveira,  Maria  José  Castanheira  Neves  e Dulce Lopes no livro “Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação – Comentado”, este refere que “o pressuposto de 
que se parte continua a ser o de que do destaque – que configura um fracionamento 
para fins de edificação – resulte pelo menos uma parcela com capacidade edificativa”.  
------Assim, torna necessário proceder a verificação do regime de edificabilidade. Em 
termos de regime de edificabilidade e uma vez que não se está perante uma frente 
urbana consolidada, deverá respeitar-se o exposto no art.45º do Regulamento do PDM, 
i. é: 
---a) Altura máxima de fachada: a dominante, 3 pisos acima da cota de soleira ou 
10metros; 
---b) Número máximo de pisos admitidos abaixo da cota de soleira é de 1 e, 
excecionalmente e em função das características topográficas do local o número de 
pisos abaixo da cota de soleira pode ser superior a 1. 
---c) Índice máximo de utilização do solo: 1,35. 
------Área do prédio – 8.400,0m2 (confirmada por levantamento topográfico) 
------Área da parcela a destacar: 3.946,00m2; 
------Área de construção potencial: 3.946,00 x 1,35 = 5.327,1m2. 
------Dos cálculos efetuados acima, conclui-se que a parcela destacada possui 
potencial construtivo.  
------SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 
------Quanto à localização face às áreas de restrição de utilidade pública: Reserva 
Ecológica Nacional (REN)  e Reserva Agrícola Nacional (RAN), verifica-se que o não 
prédio se encontra condicionado. 
------Verifica-se que a pretensão não se localiza em área de servidão administrativa. 
------Assim, verifica-se o seguinte: 
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---1. Quanto ao enquadramento nos instrumentos de gestão territorial, ambos 
permitem o procedimento solicitado; 
---2. A  parcela  a  destacar  não  se  encontra  condicionada  por  restrições  de  
utilidade  pública  de  RAN  e  REN  ou  servidão administrativa;  
---3. Ambas as parcelas após destaque confrontam com arruamento público; 
---4. A parcela a destacar possui potencial construtivo nos termos dos instrumentos de 
gestão territorial em vigor; 
---5. A parcela a  destacar  apresentará uma  área de  3.946,00m2, sendo  que  a 
parcela remanescente fica com uma área de 4.454,00m2. 
------Conclusão.  
------Em conclusão, o pedido de destaque encontra-se de acordo com o n.º4 do art.º6 
do RJUE, na sua atual redação, pelo que se propõe a Vossa Ex.ª, o encaminhamento 
do mesmo à Câmara Municipal para o seu deferimento. 
------À CONSIDERAÇÃO SUPERIOR. 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 27.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
o parecer técnico datado de 12/02/2020, aprovar a emissão de Certidão de Destaque, 
de um prédio sito no Cimo do Lugar, na localidade e freguesia de Secarias, inscrito na 
respectiva matriz sob o nº 233 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Arganil sob o nº 799/19960613, com a área de 8.400,00m².----------------------------- 

------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 revisão de decisão relativa a aquisição de 
custos de novo agitador no estágio 1.------------------------------------------------------ 

------Presente a informação INF/DGU/141, datada de 26/02/2020, da técnica superior 
Teresa Santos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------1 – A obra supracitada foi adjudicada por deliberação de Câmara, datada de 6 de 
março de 2018, à empresa “Ambiágua, Gestão de Equipamentos de Águas, S.A..”  pela 
importância de  1.042 361,93€  (Um milhão e quarenta e dois mil, trezentos e 
sessenta e um euros e noventa e três cêntimos), ao qual acresce o I.V.A. à taxa legal 
em vigor e com um prazo de execução de 450 dias.--------------------------------------- 
------2 – Procedeu-se à consignação da obra a 9 de julho de 2018.----------------------- 
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------3 – O contrato em causa obteve o visto do tribunal de contas no passado dia 27-
06-2018.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------4 – Por deliberação de Câmara datada de 06/11/2018 foram aprovados os 
trabalhos para suprimento de erros e omissões n.º 1, respeitantes a trabalhos de 
escavação em rocha dura. Estes trabalhos foram aprovados no valor de 3.998,40€ + 
IVA – contrato adicional n.º 79/2018 e conforme retificação aprovada em reunião de 
câmara de 19-02-2019 para o valor de 4.890,20€.----------------------------------------- 
------5 - Por deliberação de Câmara datada de 20/11/2018 foram aprovados os 
trabalhos a mais n.º 1, respeitante aos trabalhos decorrentes da reformulação 
estrutural apresentada pela equipa projetista. Estes trabalhos foram aprovados no 
valor de 14.613,38€ + IVA – contrato adicional n.º 79/2018.----------------------------- 
------6 – Por deliberação de Câmara datada de 19/03/2019 foram aprovados os 
trabalhos para suprimento de erros e omissões n.º 2, referentes a fornecimento e 
instalação de agitador submersível no tanque de receção de efluente de fossas séticas. 
Estes trabalhos foram aprovados no valor de 3.456,75 + IVA.---------------------------- 
------7 – Por deliberação de Câmara datada de 19/03/2019 foi aprovada a concessão 
de uma prorrogação a título gracioso da empreitada até ao dia 30/04/2019.------------ 
------8 – Por deliberação de Câmara datada de 02/04/2019 foram aprovados os 
trabalhos para suprimento de erros e omissões n.º 3, referentes a fornecimento e 
montagem de estrutura de escada em PRFV. Estes trabalhos foram aprovados no valor 
de 3.630,38 + IVA.--------------------------------------------------------------------------- 
------9 - Por deliberação de Câmara datada de 21/05/2019 foi aprovada a concessão 
de uma prorrogação a título gracioso da empreitada até ao dia 24/05/2019, com 
efeitos a partir do dia 01/05/2019.---------------------------------------------------------- 
------10 – Por deliberação de Câmara datada de 02/07/2019 foi decidida a suspensão 
dos trabalhos da empreitada em causa, após o período de pré-arranque.---------------- 
------11 – Foram retomados os trabalhos, nomeadamente, dado início à fase de 
arranque no dia 09-09-2019.---------------------------------------------------------------- 
------No seguimento da INF/DGU/918/2019, a qual foi alvo de deliberação de câmara 
tomada a 17-12-2019 (documento que se anexa), foi decidido “aprovar a contratação 
de trabalhos de empreitada de Reabilitação e Beneficiação da ETAR da Zona Industrial 
da Relvinha, por parte do empreiteiro, com base na relação contratual estabelecida 
entre empreiteiro e município, e imputar à fiscalização uma pena pecuniária no valor 
de 18.836,45€ (dezoito mil oitocentos e trinta e seis euros e quarenta e cinco 
cêntimos), acrescidos de IVA, correspondente aos trabalhos com a aquisição e 
instalação do novo agitador”.---------------------------------------------------------------- 
------Surgiram dúvidas quanto à possibilidade de imputar a totalidade do valor através 
de uma pena pecuniária à fiscalização, pelo que, foi solicitado novo entendimento 
jurídico sobre o assunto, sendo que, tendo em conta o contrato estabelecido entre o 
Município e a fiscalização, o qual apresenta um valor total de 54.400,00€, “o valor 
máximo de sanções contratuais que poderão ser aplicadas é de 16.320,00 € 
(correspondente a 30% do valor do contrato, nos termos do n.º 3 do artigo 329.º do 
CCP na versão aplicável ao contrato)”.------------------------------------------------------ 
------Segundo o parecer jurídico, o limite geral para aplicação de sanção corresponde a 
20% do preço contratual, pelo que, para que seja atingido o valor máximo de 30%, é 
necessário “que o Município seja capaz de demonstrar que a resolução contratual era 
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demasiado gravosa para o interesse público”. Ora, relativamente a esta questão, 
implica frisar que os trabalhos da ETAR em causa estão prestes a terminar (término da 
fase de arranque a 04-03-2020), pelo que, seria suficientemente gravoso a resolução 
contratual com a empresa de fiscalização, uma vez que também esta está prestes a 
terminar os seus serviços. Caso houvesse uma resolução contratual, implicaria que 
tivesse que existir nova empresa de fiscalização contratualizada para o efeito para 
assegurar os últimos dias de fase de arranque. Para além disso, a empresa de 
fiscalização, conforme contrato, dispõe de mais 1 mês, após a receção provisória da 
empreitada, para a entrega da compilação técnica, elaboração de revisão de preços, 
conta final e entrega de relatório final da empreitada. Assim, proceder à resolução 
contratual nesta fase, implicaria que a nova empresa de fiscalização se inteirasse de 
todos os trabalhos físicos da empreitada, todos os pareceres técnicos dados até ao 
momento, em suma, todo o trabalho que decorreu até esta fase, quase unicamente 
para executar os trabalhos supramencionados.---------------------------------------------  
------Ora, caso se optasse pela resolução contratual, seria necessário novo 
procedimento, novo contrato e tudo o que lhe está inerente, para que a empreitada 
em causa não ficasse sem serviços de fiscalização nesta fase, o que seria gravíssimo 
para o interesse público.---------------------------------------------------------------------  
------Não obstante, também é entendimento jurídico que o Município “apenas poderá 
imputar à fiscalização o valor do novo agitador (na medida em que é o montante do 
erro em que terá incorrido a fiscalização), excluindo-se todos os custos associados à 
sua colocação e montagem, aos quais aquela é alheia”. O parecer jurídico refere 
também que caso já tenha sido aplicada outra penalidade no âmbito da execução do 
contrato “terão de considerar esse valor para efeitos do cálculo dos 30% (uma vez que 
o limite constitui o valor máximo acumulado de todas as sanções aplicáveis)”.---------- 
------Assim sendo, deverá ter-se em conta que já foi aplicada previamente uma sanção 
através da responsabilização da fiscalização do valor correspondente a 50% do valor 
das redes a aplicar para proteção dos agitadores, compreendendo-se essa 
responsabilidade “no âmbito do contrato de fiscalização celebrado, estando em causa o 
incumprimento contratual, ou, pelo menos, cumprimento defeituoso das obrigações 
assumidas, com prejuízo apurado, como decorre da cláusula terceira do contrato n.º 
41/2018”. O valor imputado à fiscalização dessa responsabilização foi no montante de 
2.410,95€ + IVA.-----------------------------------------------------------------------------  
------Assim, o valor máximo da sanção que poderá ser aplicada é de 13.764,39€ (30% 
do valor contratual, ao qual se reduz o valor da sanção já aplicada). Analisando o 
orçamento enviado pelo empreiteiro para a execução de trabalhos de substituição do 
agitador no estágio 1 que se afigura necessário para o funcionamento correto da ETAR, 
e tendo em conta os pressupostos supra, parece-me, salvo melhor opinião, que poderá 
ser imputado, através de pena pecuniária, o valor total de 13.714,95€, que 
correspondem aos pontos 1.1; 1.3; 1.4; 1.7; 1.9 e 1.10 do orçamento enviado pelo 
empreiteiro (documento em anexo).-------------------------------------------------------- 
------É também referido no parecer jurídico que “a imputação desta sanção contratual 
implicará, necessariamente, a existência de um ‘procedimento administrativo’ para o 
efeito, no âmbito do qual deverão conceder à fiscalização a possibilidade de se 
pronunciarem em audiência prévia (em prazo nunca inferior a 10 dias, nos termos do 
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disposto no artigo 308.º, n.º 2, do CCP e artigo 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo)”.------------------------------------------------------------------------------ 
------Face ao exposto, propõe-se o envio da presente informação a reunião de câmara, 
no sentido de retificar o valor máximo da sanção contratual a aplicar à fiscalização, 
corrigindo esse valor de 18.836,45€ + IVA (valor deliberado na reunião de câmara de 
17 de dezembro de 2019), para o valor máximo de 13.764,39€.--------------------------  
------Propõe-se ainda a aprovação da sanção contratual no valor do agitador e de 
algumas peças que são parte integrante do mesmo, de forma que o valor não 
ultrapasse o máximo permitido para a sanção, ou seja, no valor de 13.714,95€.-------- 
------Mais se propõe enviar ofício à fiscalização a informar da intenção do Município em 
aplicar a sanção contratual em causa, concedendo a possibilidade de se pronunciarem 
em audiência de interessados no prazo máximo de 10 dias úteis, de forma a dar 
cumprimento à existência do procedimento administrativo, conforme referido no 
parecer jurídico.------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 27.02.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para dizer que “esta informação surge na 
sequência da deliberação que tomámos aqui em reunião anterior, relacionada com a 
imputação dos custos do tal famoso agitador à fiscalização, uma vez que se tinha 
aprovado um agitador diferente daquele que seria o adequado para esta ETAR. Aquilo 
que entretanto foi verificado juridicamente foi que há uma norma que fixa o valor 
máximo de sanções contratuais em 30% do valor do contrato e portanto, neste caso, o 
contrato celebrado com a fiscalização ascendeu a 54.400,00€ e aquilo que 
juridicamente nos dizem é que a penalização não pode ser superior a 16.320,00€, que 
são os tais 30%. Dá-se aqui a circunstância de também já em momento anterior 
termos imputado à fiscalização a responsabilização de um valor de 2.410,95€, o que 
significa que neste momento o valor que pode ser aplicado de penalização à 
fiscalização, em termos de sanção, resulta da diferença do valor máximo, os tais 
16.320,00€ e aquilo que já foi imputado, ou seja, 2.410,95€; o diferencial são 
13.354,53€, é o valor de sanção contratual que juridicamente podemos aplicar à 
fiscalização e por isso a proposta que faço é de revisão dos valores da deliberação que 
tínhamos tomado em reunião anterior, no sentido de a conformar com esta 
circunstância jurídica.”------------------------------------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de cinco votos, e de acordo com 
a informação técnica INF/DGU/141/2020, aprovar o seguinte:---------------------------- 

---a) - a rectificação do valor máximo da sanção contratual a aplicar à fiscalização, 
pelos custos de novo agitador no estágio 1, passando este de 18.836,45€ + IVA para o 
valor total de 13.764,39€;-------------------------------------------------------------------  

---b) - a sanção contratual no valor do agitador e de algumas peças que são parte 
integrante do mesmo, no valor máximo de 13.714,95€.----------------------------------- 
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------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 

 
------SEGUNDO: 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, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:----------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------ 
------Considerando o assunto supra referido, cumpre-me informar o seguinte:--------- 
------Para a obra em epígrafe, procedeu -se à abertura de procedimento por concurso 
público ao abrigo do Código dos Contratos Públicos (CCP), na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e posteriores alterações, para a 
execução da empreitada de “Ampliação do Parque Industrial da Relvinha Oeste”, cuja 
aprovação e decisão de contratar foi autorizada por deliberação de Reunião de 
Câmara de 19 de novembro de 2019, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º 
do CCP;---------------------------------------------------------------------------------------  
------Após análise das propostas apresentadas a concurso e de acordo com o Relatório 
Preliminar e consequente Relatório Final, elaborado após audiência prévia dos 
interessados, os quais seguem em anexo à presente informação, datados de 23 de 
dezembro de 2019 e de 3 de janeiro de 2020, respetivamente, foi efetuada a 
ordenação de propostas, tendo ficado em 1º lugar a proposta do  concorrente n.º  6  
–  Vítor Almeida & Filhos, S.A.,  no valor de  3.290.000,00 € (três milhões, duzentos e 
noventa mil euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de 
execução de 360 dias;----------------------------------------------------------------------- 
------1) Atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 255.º do Orçamento do Estado para  
2019, aprovado pela Lei n.º 71/2008 de 31 de dezembro e tendo em consideração o 
valor da proposta ordenada em 1º lugar, o contrato de empreitada será objeto de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas;-------------------------------------------------- 
------2) Nos termos do n.º 7 da cláusula 33ª do Caderno de Encargos, a execução 
financeira da empreitada depende dos trabalhos a efetuar em cada período de cálculo 
dos fundos disponíveis (cuja medição é efetuada mensalmente), não dependendo de 
um valor exato calculável à partida;-------------------------------------------------------- 
------3) Por seu lado, de acordo com o n.º 10 da supra referida cláusula, à presente 
empreitada aplica-se a Lei n° 8/2012, de 21 de fevereiro, e o Decreto-Lei nº 
127/2012, de 21 de junho, ambos na sua atual redação, que prevalecem sobre a 
restante legislação em vigor;---------------------------------------------------------------- 
------4) Nos termos do n.º 1 do artigo 98º do CCP, na redação que lhe foi dada pelo  
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto e posteriores alterações, a minuta de 
contrato é aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar em 
simultâneo com a decisão de adjudicação.------------------------------------------------- 
------Face ao exposto, propõe-se a V. Exa. remeter o processo à Câmara Municipal 
(órgão competente para autorizar a despesa inerente ao presente procedimento), no 
sentido de tomar a decisão de:------------------------------------------------------------- 
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---1) Aprovar o Relatório Final que segue em anexo à presente informação, devendo 
para os devidos efeitos a Divisão de Administração Geral e Financeira (DAGF), 
informar previamente à decisão de adjudicação, o número sequencial de compromisso 
necessário à adjudicação dos trabalhos respetivos, pelo que, para os devidos efeitos 
será a presente informação remetida previamente àquela Divisão, para anexar 
informação de compromisso;---------------------------------------------------------------- 
---2) Adjudicar a empreitada em epígrafe, ao concorrente n.º 6 – Vítor Almeida & 
Filhos, S.A., pelo valor da sua propostade 3.290 000,00€ (três milhões, duzentos e 
noventa mil euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de 
execução de 360 dias, uma vez que se trata do concorrente ordenado em 1º lugar; 
---3) Aprovar a minuta de contratoque segue em anexo, em cumprimento do disposto 
no nº 1 do artigo 98º do CCP, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de Agosto e posteriores alterações, devendo para os devidos efeitos a 
Divisão de Administração Geral e Financeira (DAGF), proceder à elaboração da 
correspondente Minuta do Contrato, pelo que, para os devidos efeitos será a presente 
informação remetida previamente àquela Divisão, para anexar a minuta de contrato 
correspondente;------------------------------------------------------------------------------ 
---4) Nomear o gestor de contrato nos termos do artigo 290.º- A do CCP na sua atual 
redação, sendo nulos os contratos que não contenham a identificação do mesmo, nos 
termos alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do CCP conjugado com o n.º 7 do ora referido 
artigo;---------------------------------------------------------------------------------------- 
---5) Após efetuado o compromisso necessário à adjudicação, se solicite ao 
adjudicatário, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 77.º do CCP, para que no 
prazo de 10 dias úteis a contar da notificação da decisão de adjudicação, apresente 
através de plataforma eletrónica (ACINGOV), os documentos de habilitação, de acordo 
com o ponto 16 do programa de procedimento e caução, sendo de (3) três dias o 
prazo para supressão de irregularidades detetadas nos documentos apresentados que 
possam levar à caducidade da adjudicação, nos termos do disposto no artigo 86.º do 
mesmo código;------------------------------------------------------------------------------- 
---6) Com a notificação de adjudicação, se notifique ainda o adjudicatário da minuta  
do contrato, nos termos do disposto no artigo 100.º do CCP.----------------------------- 
------À Consideração Superior,-------------------------------------------------------------- 

------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 cinco votos, e de acordo com 
a informação INF/DGU/5/2020, aprovar o Relatório Final, a Minuta do Contrato e a 
Adjudicação à empresa Vítor Almeida & Filhos, S.A., da empreitada de Ampliação do 
Parque Industrial da Relvinha Oeste, bem como nomear como Gestor do Contrato a 
engenheira Carla Sofia Bandeira Neves.---------------------------------------------------- 

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

Comunicações da Presidência   

 
------O Senhor Presidente deu conhecimento do seguinte:-------------------------------- 

------1 – Alteração nº 03 ao Orçamento e alteração nº 03 às GOP de 2020.------------- 

------2 – Alteração nº 04 ao Orçamento e alteração nº 04 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 dez horas e trinta minutos, para constar se lavrou a presente acta que 
eu, Odete Fernandes, redigi e vou assinar, junto do Senhor Presidente.----------------- 
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