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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

REALIZADA EM 
 

17 DE MARÇO DE 2020 
 
 

 
 

 
------Aos dezassete dias do mês de Março do ano de 2020, nesta vila de Arganil, 
realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Arganil, sob a presidência do 
Senhor Presidente, Luis Paulo Carreira Fonseca Costa e com a presença da Senhora 
Vice-Presidente, Paula Inês Moreira Dinis e dos Senhores Vereadores Luis Miguel das 
Neves Campos Almeida, Érica Geraldes Castanheira, Rui Miguel da Silva, Fernando 
José Ribeiro Cavaleiro da Maia Vale e Tyoga Shylo Norma Macdonald e comigo, Odete 
Maria Paiva Fernandes, assistente técnica.------------------------------------------------- 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião, quando eram dez horas.- 
 

 

PERIODO ANTES DA 
 ORDEM DO DIA 

 
 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para “dar-lhes nota de três situações; a 
primeira está relacionada com este tempo que vivemos no mundo, naquilo que tem a 
ver particularmente com esta pandemia que assolou a Europa e que chegou ao nosso 
país, que está a provocar grande apreensão e muitos constrangimentos. Tomámos um 
conjunto, para além daquilo que tem a ver com a aprovação do Plano de 
Contingência, de medidas relacionadas com o funcionamento dos serviços, 
nomeadamente com o encerramento dos serviços ao público, medidas estas que 
entendemos, no âmbito da Comunidade Intermunicipal, que deviam estar alinhadas 
entre todos os concelhos. As medidas que temos vindo a implementar nesta matéria, 
surgem na sequência de uma reunião que teve lugar na semana passada em que 
esteve também presente a Autoridade de Saúde Regional, Dr. João Pedro Pimentel, 
também o Comandante Distrital da Proteção Civil, e estiveram todos os Presidentes de 
Câmara da CIM e o entendimento que existiu foi por tomarmos medidas e decisões 
que estejam alinhadas, articuladas, para não existirem medidas avulsas que, regra 
geral, não contribuem para resolver muito, às vezes até causam algum ruído. Como já 
disse, naquilo que tem a ver com uma boa parte dos serviços que têm contacto com o 
público, procedemos já ao encerramento, naquilo que tem a ver com as necessidades 
mais prementes das pessoas, nomeadamente a nível do atendimento no Balcão Único, 
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aquilo que decidimos passa por ter o Balcão Único encerrado, fazer os atendimentos 
mediante prévia marcação, e com motivos muito atendíveis e que sejam 
absolutamente impreteríveis, e com as necessárias medidas de segurança.------------- 
------No âmbito das decisões que temos vindo a tomar, relacionadas com a 
Reabilitação das vias municipais, tiveram ontem início prático duas empreitadas, 
nomeadamente a empreitada que considera a intervenção no Bairro do Abrunhós, na 
Rua Comendador da Cruz Pereira e o acesso ao Casal Novo, teve ontem início e 
começou precisamente pelo Bairro do Abrunhós. Também outra empreitada 
relacionada com o acesso à Zona Industrial de Côja e com o Bairro de Côja, que se 
iniciou pelo alargamento e repavimentação do acesso à Zona Industrial de Côja.-------  
------Ao mesmo tempo dar-lhes nota que é assunto que tem estado em cima da 
mesa, que foi já abordado de uma forma muito pertinente na última Assembleia 
Municipal e que entendemos também, já o vínhamos a fazer, pelo menos desde Março 
de 2019, fazer o apelo ao Governo para parar com o processo da Mini-Hídrica do Vale 
das Botas; fizemo-lo formalmente por duas ou três situações, informalmente em 
outras várias, e entendemos, em articulação com as Juntas de Freguesia de Secarias 
e União das Freguesias de Côja e Barril de Alva, dar nota pública ou pelo menos, 
publicamente, fazer este apelo ao Governo, de mandar parar este processo. Este 
processo como sabem teve início em 2010, com um contrato assinado em Dezembro 
de 2010, e que atribui ao concessionário o direito a construir uma barragem com treze 
metros e meio de altura, neste local designado de Vale das Botas. Entendemos que é 
uma infra-estrutura que, a concretizar-se, terá prejuízos muito significativos para o 
nosso concelho.”-----------------------------------------------------------------------------     

------Pediu a palavra o senhor vereador Fernando Vale para dizer que “de facto, este 
é um momento terrível para o nosso país, para a Europa e para o mundo; eu optei por 
trazer esta máscara por uma questão de respeito por todos vós. Todos nós 
circulamos, todos contactamos com pessoas, e temos o dever moral de nos proteger a 
nós e de proteger os outros. Desde quinta-feira estou em casa, em teletrabalho, o 
Ministério do Ambiente decidiu que todos os seus colaboradores que estivessem em 
teletrabalho e numa escala de romã, vamos uma vez por dia, em alternância, ao 
gabinete, deu essa indicação também aos seus serviços. Senhor Presidente, gostaria 
de saber, uma vez que esta situação é bastante grave para todos e coloca em risco 
mormente os concelhos que têm uma taxa etária mais elevada, e Arganil situa-se 
nessa situação, o que é que o município de Arganil pensa fazer para proteger a sua 
população, para proteger os seus munícipes, para proteger os seus funcionários. Essa 
é a minha primeira questão, gostaria de uma resposta.”---------------------------------- 

------Pediu a palavra o senhor vereador Luis Almeida para referir que “vivemos hoje, 
um tempo difícil para todos; importa sermos conscientes, preventivos e assertivos nos 
cuidados que temos no dia-a-dia, devemos todos, ser agentes de saúde pública em 
benefício da comunidade que nos rodeia; ainda assim, quero deixar uma mensagem 
de esperança para todos; travamos uma luta difícil mas, estou convicto que, em 
conjunto e unidos, saberemos superar.-----------------------------------------------------
-----Sobre a Mini-Hídrica do Vale das Botas, é difícil, em tempos tão conturbados e 
atribulados como este, manter na ordem do dia temas tão preocupantes e 
transversais para o nosso concelho, como este; é de louvar o esforço que o Senhor 
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Presidente da Câmara tem vindo a fazer, no sentido de manter esta problemática na 
ordem do dia; ainda ontem, teve lugar uma conferência de imprensa que contou com 
a presença de elementos do PSD, PS e um elemento independente, resultando numa 
bancada apartidária, num momento em que se assinalou a união em torno de uma 
causa comum, que diz respeito a todo o concelho de Arganil, em particular à União 
das Freguesias de Côja e Barril de Alva, mas também à Junta de Freguesia de 
Secarias. Procurando parafrasear o Senhor Presidente da Junta de Freguesia das 
Secarias, este não é um assunto de um qualquer partido, este é o tempo de defender 
os superiores interesses do concelho. E relativamente a essa matéria, aproveitando a 
oportunidade de hoje termos todos os elementos da vereação do Partido Socialista 
presentes, uma vez que o assunto já foi discutido em Assembleia Municipal e 
abordado numa reunião de Câmara, gostava de conhecer a vossa opinião sobre este 
tema; ainda mais, sendo um dos vereadores oriundo da vila de Côja, que será tão-
somente o local mais afectado, por aquilo que concluo do estudo de impacto 
ambiental, por esta construção nefasta para os interesses do concelho e que inclusive, 
em termos de rentabilidade e de aproveitamento energético, fica muito aquém de 
outras soluções que, dez anos depois, o mercado dispõe de forma mais sustentável, 
como é o caso da energia eólica.”----------------------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para referir que “voltando ao tema do 
COVID 19, quero reiterar e repetir aquilo que disse há pouco: o entendimento que 
existe a nível da CIM, que foi articulado e consensualizado numa reunião que teve 
lugar na semana passada, e volto a repetir, com a Autoridade de Saúde Regional, com 
o Comandante Distrital da Proteção Civil e com todas as autarquias da Comunidade 
Intermunicipal, foi que nesta matéria seria um mau sinal, seria um sinal até causador 
de insegurança que existissem medidas avulsas que não estivessem alinhadas com 
aquilo que são os entendimentos técnicos, com aquilo que são as premissas técnicas 
de quem percebe deste assunto. Naquilo que tem a ver com a definição e 
implementação dos Planos de Contingência, foi algo que foi cumprido. Paralelamente a 
isso, e naquilo que tem a ver com a proteção dos cidadãos, mas também com a 
proteção dos trabalhadores, para além daquilo que são as recomendações que têm 
vindo a ser emitidas pela Direção Geral de Saúde, ao nível do distanciamento social, 
ao nível de algumas situações de isolamento profilático, mas aquilo que 
implementámos desde logo foi uma limitação muito grande na acessibilidade aos 
serviços; como já disse há pouco, neste momento o atendimento acontece apenas por 
prévia marcação e em situações muito ponderáveis, dando-se prioridade a todos os 
canais alternativos, telefone, internet, possibilidade de reuniões por teleconferência. 
Paralelamente houve também um conjunto muito alargado de iniciativas, que 
envolviam ajuntamentos significativos de pessoas, nomeadamente no âmbito cultural, 
que temos vindo a cancelar, que temos vido também a recomendar às outras 
instituições concelhias, Juntas de Freguesia e Associações, que procedam 
exactamente da mesma forma. Naquilo que tem a ver com coisas mais complicadas, 
nomeadamente no que tem a ver com a rotina das pessoas, e refiro-me em concreto 
ao mercado semanal, depois de auscultarmos a autoridade de Saúde, do agrupamento 
dos centros de saúde do Pinhal Interior Norte, a recomendação que existiu e que está 
também a ser seguida pelos concelhos da CIM passa por suspender a realização dos 
mercados e das feiras semanais, como é o nosso caso; o mercado já não se realizará 
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nesta semana em que nos encontramos. Para além destas medidas concretas, que 
estão sistematizadas na divulgação que temos vindo a fazer, reiteramos todas as 
recomendações que as entidades da área da saúde têm vindo a emitir nesta matéria, 
ao nível dos cuidados de higiene, ao nível do distanciamento social, ao nível da 
desinfecção dos espaços; é nesse campo, de uma forma articulada e sistematizada 
que estamos a trabalhar.”-------------------------------------------------------------------  

------Pediu novamente a palavra o senhor vereador Fernando Vale para dizer 
“Senhor Presidente, é notório que as condições de trabalho no município de Arganil 
degradaram-se com a transferência dos serviços para uma série de instalações 
distribuídas pela vila de Arganil, devido às obras no edifício dos Paços do Concelho; há 
8 trabalhadores por sala, 4 trabalhadores por sala; Senhor Presidente, isto não é 
distanciamento social, o Senhor Presidente tem o dever moral de proteger estes 
trabalhadores, acho que as pessoas que têm possibilidade de trabalhar em casa, 
através de teletrabalho, devem fazê-lo; há pessoas vulneráveis que trabalham no 
município de Arganil, doentes cardíacos, pessoas que têm o sistema imunitário em 
baixo; o Senhor tem o dever de proteger essas pessoas, deve fazer todos os possíveis 
para que essas pessoas possam estar mais protegidas. Também julgo que este é o 
momento de afirmar lideranças. Este momento particularmente difícil é a altura do 
Senhor Presidente se afirmar como líder, é isso que eu espero de si, é isso que todos 
os munícipes esperam de si. É nos momentos difíceis que nós vemos quem são os 
nossos líderes e, como tal, senhor Presidente, eu espero ver em si, um líder; um líder 
que dê confiança aos munícipes de Arganil; um líder que lidere os processos de 
defesa, os processos de proteção das pessoas mais vulneráveis, que junte todas as 
IPSS, todos os munícipes que estejam capazes de num esforço de voluntariado, apoiar 
as populações que estão mais vulneráveis e que é uma grande parte da nossa 
população. Apoio aos idosos, para que não saiam de casa, nas compras, nos 
medicamentos, nas refeições; apoio às famílias mais debilitadas, garantindo as 
refeições escolares aos alunos provenientes de famílias mais carenciadas e que neste 
momento, por motivo do encerramento das escolas, não sei se têm direito a essas 
refeições ou não, gostaria também de saber se isso está providenciado. Adopção das 
antigas tarifas de água e saneamento, enquanto durar o actual estado sanitário e, na 
eventualidade de ser declarado o Estado de Emergência a nível nacional, eliminar as 
tarifas de água para toda a população do concelho de Arganil. Isenção do pagamento 
de água e saneamento para as famílias em que um dos progenitores está em casa por 
assistência inadiável a um filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, 
com deficiência ou doença crónica, decorrente do encerramento de estabelecimentos 
de ensino de apoio à primeira infância ou deficiência. Senhor Presidente, estas são 
medidas que eu espero que sejam adoptadas no concelho de Arganil; temos o dever 
moral de, num concelho que é especialmente vulnerável a este vírus, que é muito 
pouco conhecido, de fazer todos, todos, todos os esforços que estejam ao nosso 
alcance para que a nossa população esteja devidamente protegida e salvaguardada. 
Vejo muitas pessoas que continuam a fazer a mesma vida que faziam e portanto eu 
apelo a que o município de Arganil lance um programa ou uma campanha de 
sensibilização em larga escala no concelho, através das rádios, através dos meios de 
comunicação social ao nosso dispor, jornal, internet, através da GNR, juntando a GNR, 
juntando as IPSS, no sentido de alertar a nossa população para se salvaguardar, para 
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manter o isolamento social, porque isto é o mais importante; as pessoas têm que ter 
a noção que têm que ficar em casa, mas muitas pessoas ainda não têm essa noção. 
Senhor Presidente, mais uma vez, espero ver em si um líder neste processo, espero 
verdadeiramente ver em si um líder porque ao afirmar essa liderança está a proteger 
os seus munícipes, está a proteger o seu concelho e é isso que eu espero.-------------- 
------Relativamente à questão da barragem, gostaria de saber quais foram os 
contactos que o Senhor Presidente fez com o Ministério do Ambiente, referiu que já 
enviou formalmente pedidos para a suspensão deste processo, gostaria de saber 
quando é que o fez, por que forma e qual a mensagem que transmitiu. Também 
gostaria de saber qual a sua fonte de informação que tem sido reiteradamente 
referida relativamente aos 800 mil euros que o Estado vendeu a concessão, o Senhor 
tem vindo a referir que o Estado vendeu a concessão de utilização dos recursos 
hídricos por 800 mil euros, qual é a sua fonte, gostaria que respondesse a estas 
questões.”------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------Pediu novamente a palavra o senhor vereador Luis Almeida para dizer que 
“relativamente ainda à Mini-Hídrica do Vale das Botas, estou certo que o Senhor 
Presidente irá esclarecer o senhor vereador Fernando Vale; no entanto, volto ao 
assunto, porque estou curioso em saber qual é a posição do vereador Fernando Vale e 
se possível do Partido Socialista, uma vez que a Assembleia Municipal foi em 
Fevereiro, sensivelmente há um mês e meio, e ainda não a conheço.-------------------- 
------Relativamente ao resto da intervenção, acho que assistimos à antítese daquilo 
que seria de esperar num momento como este; e se, até foi possível obter consensos 
a um nível superior, nomeadamente no Parlamento, quando o Primeiro-Ministro, e 
bem, chamou as forças partidárias representadas na Assembleia da República, para 
contrariar um parecer técnico do Conselho Nacional de Saúde Pública, para se 
fecharem as escolas, provando que este é o tempo de fazer as coisas de forma 
diferente, com elevação e não de forma corriqueira, ou a politiquice bacoca a que 
muitas vezes a política portuguesa nos habitua. De facto, este é um tempo, não diria 
dar as mãos porque não é recomendável nesta fase, mas de juntarmos vozes, 
procurando não dar lições de moral a ninguém, sobretudo lições de moral vindas de 
quem, por vicissitudes da vida, está fora do concelho, ainda mais, numa altura difícil 
como esta; lições de moral vindas de quem acha que por estar fora, nomeadamente 
na capital, tem a veleidade e moral suficiente para questionar tudo aquilo que se faz 
no interior, num concelho como o de Arganil, onde diariamente se luta, muitas vezes 
e na grande maioria, com bastante menos meios do que aqueles que tem um 
Ministério, por exemplo. Salientar que este é um tempo em que deveríamos procurar 
fazer política de forma diferente; uma política construtiva, que mais do que acusar, 
procurar questionar ou colocar em causa lideranças, deveria procurar ser solidária; 
devemos procurar com o nosso contributo, com a nossa experiência e sabedoria, 
trazendo até a visão de um meio urbano, ter uma visão de compromisso em ajudar, 
em colaborar, não uma visão alarmista e nunca da forma como o fez.”------------------ 
 
------O Senhor Presidente referiu ainda, e relativamente ao tema da COVID 19, que 
“temos bem noção que estamos a fazer aquilo que devemos fazer; não tenho 
qualquer dúvida relativamente a esta matéria. Dar-lhes nota há pouco houve uma 
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situação que por lapso meu não informei, para além de termos já um conjunto de 
trabalhadores que optaram pelo regime de assistência aos filhos, nos termos daquilo 
que foi decidido, no âmbito do DL 10-A, de 2020, do dia 13, há um conjunto de 
trabalhadores que estão ausentes mas, para além disso, estamos a implementar e a 
desencadear um conjunto de soluções de teletrabalho para os colaboradores que 
possam trabalhar remotamente com essa ferramenta. Ao mesmo tempo estamos 
também já o referi, o encerramento dos serviços e o distanciamento dos 
colaboradores também é pertinente, temos vindo a fazer esse esforço, e contamos 
conclui-lo, naquilo que tem a ver com os locais onde existe maior concentração de 
trabalhadores, de os resolver até meados desta semana, com estas soluções de 
teletrabalho e eventualmente com outras soluções que estamos a articular, no âmbito 
da Comunidade Intermunicipal, de potenciar ou de implementar no imediato e 
rapidamente ações de formação por e-learning, está um pacote de formação muito 
alargado aprovado no âmbito da Comunidade Intermunicipal, que estava previsto 
desenvolver-se através da via convencional, daquilo que está a ser articulado entre a 
CIM e a CCDRC, passa por esta tentativa de avançarmos para estes métodos 
alternativos. Ao nível das refeições escolares, trata-se de uma decisão governativa, 
que como não poderia deixar de ser, o município está a cumprir, nomeadamente 
naquilo que tem a ver com o apoio aos agregados familiares com maior debilidade, ou 
maior dificuldade social.--------------------------------------------------------------------- 
------Relativamente à questão da Mini-Hídrica quero informar que, para além dos 
contactos informais que fiz com a então Secretária de Estado do Ordenamento do 
Território, quer com o saudoso João Ataíde, à data Secretário de Estado do Ambiente, 
para além desses contactos informais, também há um momento formal, 
particularmente dia 7 de Setembro, feriado municipal, em cuja sessão esteve o Dr. 
João Ataíde, em que na minha intervenção dirigi duas solicitações relativamente a dois 
problemas prementes no concelho, um dos quais era este precisamente da Mini-
Hídrica, mas há pelo menos dois ofícios dirigidos um dos quais à então Secretária de 
Estado Célia Ramos, do Ordenamento do Território, em Março ou Abril do ano 
passado, e depois em meados do ano passado, em Junho ou Julho, um ofício que foi 
remetido ao Secretário de Estado do Ambiente. Relativamente à mensagem 
transmitida foi de muita preocupação, muita apreensão e de desaprovação da nossa 
parte, aliás, devo dizer que em 2012, ou 2013, quando foi tratada a avaliação de 
impacto ambiental, quando foi dada oportunidade aos municípios e aos cidadãos de se 
pronunciarem, a Câmara Municipal, as bancadas que na altura estavam na Câmara, 
tal como as bancadas que estavam na Assembleia Municipal, pronunciaram-se por 
unanimidade, de forma desfavorável, relativamente a esta infra-estrutura; essa foi a 
posição assumida. Relativamente à fonte de informação, que tem a ver com os 800 
mil euros, é informação pública, está publicada por parte dos organismos do Estado, 
há inclusivamente um Relatório que é publicado anualmente relacionado com as 
concessões e com as parcerias público - privadas, de um organismo da esfera do 
ministério das Finanças, em que tem lá relatado, nomeadamente em relação a este 
processo das pequenas centrais hídricas, que considerava neste concurso dez lotes, 
oito dos quais no âmbito da administração da reserva hidrográfica, e tem lá, lote a 
lote, adjudicatário a adjudicatário, os valores que foram pagos aquando da assinatura 
destes contratos; 800 mil euros é o valor que está espelhado nestes documentos, que 
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são públicos, estão disponíveis a qualquer cidadão, nomeadamente nas páginas 
oficiais dos organismos públicos; foi a fonte em que obtive essa informação, nunca 
ninguém ma transmitiu, fui à procura dela e consta de facto dos documentos oficiais 
publicados. Permitam-me pegar nas palavras do senhor vereador Luis Almeida, 
gostava de saber qual é que é a vossa posição relativamente a este equipamento, se 
são favoráveis ou se são desfavoráveis, porque aquilo que era uma posição unânime 
em 2013, ou seja uma posição desfavorável relativamente a esta construção, gostava, 
como é óbvio, que essa posição de unanimidade persistisse, quer neste Órgão, quer 
na Assembleia Municipal, reconhecendo e sublinhando que se trata de um assunto de 
superior interesse do concelho, que terá um impacto danoso no nosso território, 
particularmente para a freguesia de Secarias e União das Freguesias de Côja e Barril 
de Alva; gostaria que estivéssemos todos alinhados neste processo, nesta tomada de 
posição, e gostaria de conhecer a vossa opinião e a vossa posição relativamente a 
este assunto.”--------------------------------------------------------------------------------  
   
------Pediu a palavra a senhora Vice-Presidente para “complementar a informação 
ainda relativamente ao COVID 19, pelo seguinte: no âmbito do Plano de Contingência 
a Câmara Municipal teve o cuidado de, ainda na semana passada, ter tido reuniões 
nomeadamente com o delegado de saúde da área do ACES, em que reuniu o senhor 
Presidente com instituições, IPSS, Bombeiros Voluntários, agentes da GNR, do Centro 
de Saúde, nomeadamente para esclarecimento se há alguma articulação de questões. 
Fizemos também duas sessões com trabalhadores, em que tiveram oportunidade de 
ser esclarecidos relativamente à doença, à sintomatologia, relativamente à sua 
prevenção, e esclarecidas algumas dúvidas. Nesse aspecto também tivemos esse 
cuidado. Obviamente que todas estas ações são segundas recomendações da DGS, 
conforme o Senhor Presidente disse e também recomendações da CIM.”---------------- 
  
------Usou da palavra o Senhor Presidente para acrescentar que “para além de todas 
aquelas que referiu, as Juntas de Freguesia, que também foram convocadas e 
também estiveram presentes nestas reuniões com a Autoridade de Saúde.”------------ 
 
------Pediu a palavra o senhor vereador Fernando Vale para dizer que “relativamente 
à intervenção do senhor vereador Luis Almeida, nem a comento, porque como é 
timbre do senhor vereador, as suas intervenções espremem-se e não sai nada; 
politiquice é aquilo que o senhor vereador acabou de fazer. Eu limitei-me a afirmar 
aquilo que julgo que é necessário implementar no concelho de Arganil, uma evidência 
que é esperar do senhor Presidente um espírito de liderança, não disse nada de mal, 
se o senhor ficou ofendido é porque provavelmente não vê no senhor Presidente um 
líder, não sei porque é que ficou tão ofendido; nós esperamos de quem lidera estas 
instituições, liderança, espírito de liderança e confiança; limitei-me a dizer isso, não 
sei porque é que o senhor ficou tão ofendido. Relativamente ao resto, não respondeu 
a nada, limitou-se a tecer considerações bacocas, essas sim bacocas, porque o senhor 
vereador devia ter atenção às intervenções que têm por objectivo melhorar aquilo que 
são as determinações que possam vir a ser tomadas pelo município de Arganil, fez 
orelhas de mercador àquilo que eu disse, limitou-se a tecer considerações 
absolutamente lamentáveis.-----------------------------------------------------------------  
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------Relativamente à questão da interioridade e de eu estar em Lisboa e venho para 
aqui parorizar, eu limitei-me a repercutir medidas que foram tomadas por municípios 
do Interior, nossos vizinhos, Pampilhosa da Serra que mandou imensos trabalhadores 
em teletrabalho para casa, Lousã, que fez o mesmo; são municípios nossos vizinhos 
que tomaram estas atitudes e eu espero que o município de Arganil tome as mesmas 
atitudes que estes nossos concelhos vizinhos do Interior tomaram.---------------------- 
------Relativamente à Mini-Hídrica, já percebi qual é a estratégia do município de 
Arganil, é tentar encostar ao Partido Socialista, tentar encontrar aqui um motivo para 
distrair as atenções; eu não tenho que esconder nada, em 2010 fui contra o 
lançamento do processo de concessão de licença para construção de uma Mini-Hídrica 
em Côja, em 2010; na altura liderava a Associação dos Amigos da Serra do Açor, que 
se manifestou contra essa Mini-Hídrica; mantenho a minha posição, pois sou contra a 
artificialização dos leitos dos rios, mas não cedo a chantagens; se o município queria 
construir uma base alargada de contestação à construção desta barragem, não o 
deveria ter feito da forma como o fez, ou seja, devia ter falado com as forças vivas do 
concelho, com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal, de forma a 
apresentar uma posição conjunta e não encostar os outros partidos a uma posição 
partidária tipo nós é que lideramos este processo e vocês têm que se juntar a nós; 
não; não é assim que se faz política, é a pior forma de se fazer política, abanar com 
uma bandeira, de forma que os outros venham atrás. Como disse há pouco, faz-se de 
consensos e os consensos são conseguidos a priori, não a posteriori.-------------------- 
------Relativamente a esta questão ter surgido nos últimos tempos, não percebo; 
percebo, mas já vou a esta questão daqui a pouco.--------------------------------------- 
------Relativamente à Mini-Hídrica, também fui pesquisar e contactei com alguns 
serviços do Ministério do Ambiente, nomeadamente com a Direção Geral de Energia e 
Geologia e com a Agência Portuguesa do Ambiente, e relativamente àquilo que me foi 
referido, não há licença de produção atribuída pela Direção Geral de Energia e 
Geologia a esta Mini-Hídrica do Vale das Botas; desde 2013 que não há quaisquer 
comunicações com a DGEG. Relativamente à APA, foi solicitado uma concessão de 
utilização de recursos hídricos para captação de águas superficiais destinadas à 
produção de energia hidroeléctrica para este aproveitamento e desde 2018 que não 
há qualquer contacto por parte da entidade concessionária; há dois anos que não faz 
qualquer tipo de contacto com a APA e há sete anos que não faz qualquer tipo de 
contacto com a DGEG. Como tal, parece-me que este processo está adormecido, por 
parte da empresa que tem de construir uma Mini-Hídrica no Vale das Botas. Isto é 
uma opinião meramente pessoal, mas de facto é útil ao município de Arganil esta 
situação; quis fazer talvez um levantamento de todo o Vale do Alva desde Vila Cova, 
desde Anseriz, até S. Martinho da Cortiça, um movimento de contestação, talvez, não 
sei, mas aquilo que me parece é que isto serve para distrair atenções. Num tempo em 
que o município de Arganil vive uma situação difícil a nível financeiro com obras de 
duvidosa utilidade e em 2020 que vai atingir um défice perto dos dez milhões de 
euros, porque para além dos dois milhões e meio de euros que a Câmara assume 
como dívida, soma os quatro milhões de empréstimo, mais os outros dois milhões e 
meio, dá os nove milhões, em contencioso, que é uma dívida escondida e que poderá 
ser também o município de Arganil condenado a pagar, só do Sub-Paço, 600 mil euros 
mais juros de mora, portanto temos aqui uma situação financeira absolutamente 
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crítica e provavelmente esta Mini-Hídrica do Vale das Botas seja o móbil necessário 
para distrair as atenções dos munícipes. A minha posição está tomada desde 2010, 
sou contra a construção da Mini-Hídrica, sou contra a artificialização dos leitos dos rios 
e das ribeiras, mas o momento em que isto surge é estranho e portanto a minha 
opinião pessoal é esta, que é um motivo para distrair atenções.”------------------------  
  
------Usou da palavra o Senhor Presidente para dizer que “socorro-me daquele que é 
tido como o pai da psicanálise e da psiquiatria moderna, um senhor chamado Emil 
Kraeplin, que tinha um conceito que fez escola, que acho pertinente e que diz 
qualquer coisa do género: vemos nos outros aquilo que temos dentro de nós. O nosso 
povo, na sua imensa sabedoria, também já a adoptou, ou também já conhecia bem 
estes ensinamentos, provavelmente a expressão mais evidente será aquela em que o 
povo diz que vemos nas costas dos outros aquilo que dizem as minhas, ou então a 
expressão ainda mais corriqueira do deves estar a ver-te ao espelho, que de facto, é 
um principio que foi preconizado por este senhor, é exactamente o efeito espelho e 
que significa isso mesmo, vermos nos outros aquilo que temos dentro de nós. Em 
relação a este processo da Mini-Hídrica, quero dizer que não me revejo minimamente 
nessa forma, que não é uma forma de fazer política, é uma forma de fazer politiquice, 
de distrair atenções, de chantagens, de encostar; não é isso que me move nas minhas 
funções públicas, não é essa a forma de estar nem na política nem na vida. Devo 
dizer-lhe que ainda ontem, uma pessoa que também está muito preocupada com este 
assunto, e que está muito activo, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Secarias, trouxe o ofício à Agência Portuguesa do Ambiente, que também o Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia das Secarias tomou a iniciativa de perceber em que 
ponto é que se encontrava o processo e foi absolutamente claro o conteúdo desse 
ofício, o conteúdo de que o Estado está completamente abraçado neste processo, que 
não se trata de um processo que esteja parado, e tanto não está parado, que no ano 
passado, no segundo semestre de 2019, foram realizadas sondagens na zona prevista 
para a construção da barragem, relacionadas com estudos geológicos e geotécnicos, 
situação essa que nos foi confirmada na sequência de uma solicitação que fizemos à 
Agência Portuguesa do Ambiente, quando alguns iluminados anunciaram que aquilo 
era uma prospecção relacionada com o lítio; quando questionámos a Agência 
Portuguesa do Ambiente acerca dessa prospecção aquilo que nos foi esclarecido é que 
estava relacionada com este processo do Vale da Botas. Devo ainda dizer-lhes que 
ainda no inicio do segundo semestre do ano transacto, o concessionário deste 
empreendimento solicitou uma reunião ao município e uma reunião tanto quanto sei, 
à União das Freguesias de Côja e Barril de Alva, não sei se também esteve ou não 
com a freguesia de Secarias e nesse momento, aquilo que reiterou, foi a intenção de 
fazer a construção desta infra-estrutura. Não se trata e por isso também devo dizer 
que as minhas iniciativas que foram reservadas, até ao dia 7 de Setembro, momento 
e oportunidade em que fiz eco das minhas preocupações, das nossas preocupações e 
das nossas apreensões relativamente a este processo, nesse dia sim, na minha 
intervenção, no feriado municipal, dei nota da preocupação acerca da Mini-Hídrica do 
Vale das Botas, foi a preocupação que manifestei ao Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente, preocupação relativamente a este processo, e que já surgia objectivamente 
na sequência de um conjunto de contactos informais, discretos, e que se tornaram 
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públicos no dia 7 de Setembro. Relativamente a esta matéria, entendemos que 
fizemos as coisas com a cordialidade com a objectividade, com a discrição possível até 
determinado momento, enquanto ela foi possível. Temos aqui leituras totalmente 
divergentes.---------------------------------------------------------------------------------- 
------Queria também dizer, porque também não me identifico com esta forma de fazer 
política, aliás, a senhora novel deputada Joacine Katar Moreira teve há dias umas 
expressões que me vieram agora à mente acerca daquilo que foi agora aqui dito; 
queria sugerir que analisassem o mapa do resumo diário de tesouraria, em que, 
retirando aquilo que é a conta das operações de tesouraria, onde estão depositadas 
cauções, dinheiro que não é do município, retirando esse valor, que são cerca de 600 
mil euros, aquilo que o município tem actualmente são 2.057.000,00€ nas suas contas 
bancárias. Devo dizer que ao mesmo tempo não há facturas em atraso, temos os 
pagamentos em dia, a cada quinze dias no máximo, fazemos um …. de limpeza, ou 
seja, de pagamento de facturas, e portanto, quando se tenta acenar com essa 
bandeira da situação financeira crítica, do município, quero dizer de uma forma muito 
clara que essa afirmação é falsa, não corresponde à verdade, e acho lamentável que 
se faça esse tipo de afirmação que, volto a dizer, não tem qualquer tipo de 
correspondência com aquilo que á a realidade e com aquilo que é a verdade. Os 
elementos são muito claros e são muito concretos, isto é como o algodão, não 
engana. Sobre esta matéria, volto a dizer: as nossas práticas são absolutamente 
exemplares em matéria de pagamentos; era bom que todas as instituições públicas 
tivessem essa capacidade de resposta, aliás, até no âmbito desta CODIV 19 tem 
havido esse apelo para que as entidades públicas cumpram as suas responsabilidades 
e façam os seus pagamentos a tempos e horas, prática que há muitos anos 
adoptámos nesta casa, que cumprimos religiosamente. Volto a dizer, não há facturas 
em atraso, não há pagamentos em atraso, e ao mesmo tempo temos esse valor que 
está transparecido nos documentos em conta. Resumindo, essa coisa de que a 
situação financeira do município é crítica, trata-se de uma mentira e de uma falácia, 
que mais não pretende que é enganar os cidadãos, mas que não tem correspondência 
com a verdade.”------------------------------------------------------------------------------   
 
------Pediu novamente a palavra o senhor vereador Luis Almeida para dizer que 
“começo por realçar que o senhor vereador Fernando Vale não queria comentar as 
minhas palavras, mas comentou e de uma forma inapropriada, aliás, como já vem 
sendo hábito, sempre, que a sua posição ou a sua opinião é contrariada, o que, de 
certa forma, é revelador de um grande democrata (ironia). Fiquei também a saber 
que o senhor vereador é contra a construção da Mini-Hídrica, desde 2010. Embora 
hoje, tenha parecido mais um funcionário a defender o Governo, do que a defender o 
superior interesse do concelho. Quero no entanto, manifestar a minha perplexidade, 
pois há um mês e meio que aguardo com expectativa para saber qual é a posição do 
PS e tudo o que pude ouvir por parte do senhor vereador, foi a preocupação com uma 
tentativa de encostar o Partido Socialista às cordas! Senhor Vereador, está em causa 
algo bem maior que o interesse de qualquer partido; falamos do superior interesse do 
concelho, como ainda ontem o Senhor Presidente da Junta de Freguesia das Secarias 
aqui o transmitiu, e bem. Acho que é normal querer conhecer a posição do Partido 
Socialista, sobretudo um assunto que foi colocado por um elemento, que por acaso é 
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do Partido Social Democrata, na última Assembleia Municipal; e depois ainda apregoa 
que esta é a pior forma de fazer política? Isto não é um assunto para quem chega 
primeiro! Então o assunto só tem interesse se for o partido A ou B que chegue 
primeiro? Não! Então que forma de fazer política é essa? Consenso procurámos nós, 
desde a primeira hora, quando o assunto foi colocado, e depois questionada qual era a 
posição do Partido Socialista; e mais, devo dizer que estamos abertos a consensos, 
sempre estivemos, sempre o procurámos desde a primeira hora, como aliás foi 
possível chegar a consensos no passado; deixo aqui o mote, estamos abertos à 
elaboração de uma Moção conjunta, falta-nos aqui uma força política, com 
representação na Assembleia Municipal, que é a CDU, mas também terei oportunidade 
de lhe lançar o mesmo desafio, para que façamos coro em torno desta matéria. Já 
todos percebemos que, infelizmente, este assunto não parou, nem morreu; continua a 
andar infelizmente, bastante activo; um assunto para o qual, julgo eu, todos os 
presentes nesta sala são contra. Agora, vamos aqui encontrar uma forma, não é a 
forma do PSD, é a forma de quem exerce e tem responsabilidades políticas no 
concelho, uma forma em conjunto, unânime, de darmos corpo e neste caso a voz, 
contra esta intervenção no Rio Alva, que julgo que todos concordamos que apenas é 
do interesse para quem vier a explorar.”--------------------------------------------------- 
 
------Pediu a palavra o senhor vereador Fernando Vale para dizer que “não é a 
minha opinião; a minha opinião é que o Senhor Presidente da Câmara, no momento 
em que tinha estes elementos em mão, devia ter chamado as forças partidárias do 
concelho e dizer-lhe: eu tenho estas informações em mão; considero que estas 
informações põem em causa o futuro de parte do concelho, destroem o leito do rio, 
põem em causa os activos turísticos de parte do concelho. Esta é a informação que eu 
tenho em mão, e a informação que tenho em mão, o que me revela, é que este 
projecto vai avançar. Era isto que deveria ter sido feito. Não era esconder a 
informação das pessoas; só agora é que o Senhor Presidente disse que teve uma 
reunião com a entidade concessionária; porquê? Porque é que não chamou 
anteriormente as forças políticas do concelho e lhes revelou o que é que estava em 
causa e lhes disse exactamente o que se estava a passar? Porque é que guardou esta 
informação até agora? Porque é que só revelou agora? Eu acho estranho! Acho que é 
necessário um consenso, mas o consenso deve partir de uma verdade, e tem que 
partir de um jogo limpo. Aquilo que deveria ter sido feito, na altura, e se isto é 
verdade, porque acho que é muito grave o Senhor Presidente ter escondido esta 
informação até este momento, era chamar todas as forças políticas do concelho, o PS, 
a CDU, e revelar-lhes aquilo que se estava a passar, porque eu só soube desta 
alegada reunião que o concessionário teve com a Câmara Municipal de Arganil, hoje. 
Só soube disto hoje. A Câmara de Tábua, por exemplo, não recebeu nenhum 
contacto, eu falei com a Câmara de Tábua e não recebeu nenhum contacto. Acho que 
estamos a partir de premissas erradas, o PSD está a utilizar a Mini-Hídrica, 
infelizmente, como arma política, julgo que não é o caminho correcto, para se tratar 
destes assuntos; se estas informações que o Presidente da Câmara revelou são 
verdadeiras, já deviam ter sido reveladas quer ao Partido Socialista, quer à CDU, há 
mais tempo, há bastante mais tempo. Essa posição que foi tomada na Assembleia 
Municipal julgo que não deveria ter sido tomada, acho que devia haver aqui um 
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esforço de consenso e de diálogo prévio, dirigido pelo Senhor Presidente, são as 
lideranças que se afirmam, não são as politiquices, porque isto é politiquice, aquilo 
que o Senhor está a fazer, é politiquice, não passa de politiquice; aquilo que o senhor 
devia ter feito era exactamente isto: vamos trabalhar em conjunto porque as 
informações que tenho são estas, isto vai avançar. As informações que eu tenho, e 
que revelei aqui, não vão nesse sentido, mas o Senhor Presidente tem outras, que 
não revelou.”--------------------------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente referiu que “isto é muito engraçado e muito curioso; o 
senhor trouxe aqui informações que também não tinha revelado e que eu também 
desconhecia completamente; o senhor informou aqui que contactou formalmente um 
conjunto de entidades públicas, que lhe deram informação e que o senhor também 
sonegou deste Órgão; qual é que era o objectivo dessa sonegação, em não trazer aqui 
essa informação? Qual terá sido o objectivo? É muito curioso que se tenha essa 
veleidade de apontar o dedo aos outros, quando depois faz ricochete.”------------------ 
 
------Pediu a palavra a senhora Vice-Presidente para “referir o sentido democrático 
das opiniões e das decisões de cada um; acho que temos que respeitar as decisões 
que têm vindo a ser tomadas neste sentido. Se o Senhor Presidente, um dos últimos 
contactos que fez, foi no feriado municipal, para todas as pessoas que estiveram e 
para o Senhor Secretário de Estado do Ambiente que manifestou essa preocupação, 
porque sabíamos que havia movimentações, o Senhor Presidente entendeu, e tomou 
as devidas precauções, e fez as devidas diligências. Mas isto é o sentido democrático 
de cada um e o senhor vereador Fernando Vale pode também aceitar ou não aceitar 
as decisões do Senhor Presidente. Aproveitar para acalmar um bocadinho os ânimos, 
porque há pouco referiu, no âmbito do CODIV 19, por causa dos medicamentos; é 
uma parte que me diz respeito directamente, e quero dizer-lhe que nesse aspecto o 
concelho de Arganil pode estar descansado; eu faço parte dos órgãos directivos da 
Associação Nacional das Farmácias e tenho informações que a Associação Nacional 
das Farmácias, em comunicação com o INFARMED e com o Ministério da Saúde está a 
articular tudo, de forma a que não faltem medicamentos a ninguém, porque se até 
agora as pessoas têm tido a possibilidade de irem às farmácias aviar com as receitas 
que ainda têm, vai faltar a prescrição e nesse aspecto está a ser tudo articulado. 
Também tem estado em contacto com as farmácias do concelho e tenho 
acompanhado a evolução; ninguém vai ficar sem medicamentos em casa. Os nossos 
idosos nós conhecemo-los bem e sabemos onde é que eles moram, se for preciso, e 
estamos sempre disponíveis, de manhã, à tarde e à noite.”------------------------------ 
  
------Pediu a palavra o senhor vereador Luis Almeida para dizer “em jeito ainda de 
complemento, relembrar que o município de Arganil foi dos primeiros municípios a 
celebrar um Protocolo com a Associação Dignitude na promoção do Programa ABEM - 
rede solidária do medicamento.------------------------------------------------------------- 
------Hoje estamos a assistir a uma troca e a um debate de ideias que, por um lado, 
peca por tardio, mas ficámos a saber, entre outras coisas, que o senhor vereador 
falou com a Câmara Municipal de Tábua, mas nunca falou com a Câmara Municipal de 
Arganil; o assunto foi tornado público, entre outras ocasiões no feriado municipal, não 
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me recordo se o senhor vereador esteve presente ou não, mas também não interessa; 
ainda recentemente o Senhor Presidente falou publicamente sobre o assunto na 
última Assembleia Municipal e não deixa de ser, no mínimo estranho, a sua 
preocupação em saber qual a posição da Câmara de Tábua e não procurar conhecer 
melhor a posição da Câmara de Arganil, o que não me surpreende; aliás, ainda hoje, 
relativamente ao COVID 19, assistimos a isso; o senhor pelos vistos, dá-se mais ao 
trabalho de ver aquilo que os municípios vizinhos fazem sobre determinada matéria, 
do que aquilo que faz o município de Arganil. O que me parece, senhor vereador, é 
que o senhor está mais preocupado em alimentar uma teoria da conspiração do que, 
nesta fase, quanto a mim, responder àquilo que verdadeiramente interessa. Está, ou 
não está, o Partido Socialista, disponível para a elaboração de uma Moção conjunta, 
em torno desta matéria, independentemente de saber se o contacto foi feito primeiro 
por A, por B, até porque o Partido Social Democrata não quer fazer desta matéria uma 
bandeira; acredite, não quer; está, preocupado e muito, com esta matéria. À 
semelhança de outros temas, julgo que é o tempo e o momento de estarmos todos 
em sintonia e a lutar em conjunto, pois volto a reiterar que já percebemos que este 
assunto não parou; é fundamental estarmos em sintonia, sermos uma voz única e 
activa em torno desta matéria e parar, de uma vez por todas, de atirar pedras a um 
lado e a outro; não é tempo para isso; o tempo é de união em torno de uma matéria 
séria, premente e que nos preocupa a todos.”--------------------------------------------- 
 
------O senhor vereador Fernando Vale disse ainda “senhor vereador, eu não pedi a 
posição da Câmara de Tábua, a única coisa que eu perguntei a um elemento da 
Câmara Municipal de Tábua foi se tinham sido contactados pela empresa, não 
perguntei qual era a posição relativamente à Mini-Hídrica; como já anteriormente 
referi, estranhei que este assunto tivesse surgido da forma como surgiu. Volto a 
reiterar que considero que foi errada a forma como este assunto foi conduzido, julgo 
que se é um motivo do superior interesse e julgo que é, tendo estes elementos em 
mão, a primeira coisa que deveria ter sido feita era revelá-los às forças políticas do 
concelho e construir, desde esse momento, um consenso, não é a posteriori. Este 
caminho que foi feito foi errado, os contactos que fiz a título formal foi no sentido de 
perceber se de facto isto era uma verdade ou não, pelos elementos que me foram 
facultados deu-me a entender que o processo está parado, o senhor Presidente diz 
que não está parado, que teve uma reunião com o concessionário da Mini-Hídrica, são 
factos novos que nós não conhecíamos, que nunca tinham sido revelados, só agora é 
que o foram e como tal, o senhor Presidente acabou de referir que a concessionária 
teve aqui uma reunião com o município de Arganil, revelando que queria despoletar o 
processo; é isso não é senhor Presidente?”------------------------------------------------ 
  
------Usou da palavra o Senhor Presidente para dizer que “quero centrar-me naquilo 
que é relevante e queria clarificar uma coisa de uma forma absolutamente linear: se 
nós pretendêssemos tirar partido de um aproveitamento partidário deste assunto, se 
o quiséssemos tornar questão de ataque partidário, se quiséssemos deixar isto numa 
esfera estritamente partidária, podem ter a certeza que há muitos meses que os 
deputados do PSD já teriam vindo a Arganil, já teriam desencadeado as iniciativas que 
podem desencadear junto da Assembleia da República, já teriam colocado questões ao 
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Governo, já teriam feito perguntas, já teriam feito intervenções. Nós entendemos que 
aquilo que estava em causa devia ser tratado à parte da componente partidária. Por 
isso mesmo é que os contactos e as articulações que fiz ao longo dos tempos foram 
feitos com total discrição. Mas também devo dizer que no momento próprio e na sede 
própria, que é a Assembleia Municipal, dei nota desta preocupação relativamente a 
este assunto; isto não aparece agora, não é como disse há pouco, para distrair 
atenções em Março de 2020; já há muito tempo e é uma questão de ir verificar as 
actas da Assembleia Municipal, que este problema e esta preocupação foram 
suscitados junto de todos os membros da Assembleia Municipal. Mas quero voltar a 
reforçar esta componente, se a nossa pretensão fosse fazer cavalo de batalha 
partidário acerca deste assunto, podem ter a certeza que há muito tempo que os 
deputados do PSD já tinham vindo a Arganil. Devo também dizer porque será público, 
que há um conjunto alargado de cidadãos que penso que não podem ser conotados 
pelo partido A, B, ou C, que se estão a movimentar, que se estão a manifestar, e que 
inclusivamente já suscitaram junto da bancada do Bloco de Esquerda preocupação 
relativamente a esta matéria e tanto quanto é do meu conhecimento, o próprio Bloco 
de Esquerda, que não tem representação em nenhum Órgão do município, já suscitou 
esta questão e várias perguntas acerca deste assunto junto do Governo. Queria 
reforçar esta leitura e este entendimento. Estamos a falar de um assunto que não é 
um assunto partidário, é um assunto que preocupa e que é preocupante para o nosso 
território e para o nosso concelho. Vale a pena centrar isto naquilo que é a 
preocupação já em 2010, ou melhor, em 2012, porque o contrato é de 2010 mas a 
questão da participação pública aconteceu só em 2012 e 2013, mas já nessa altura 
existia um entendimento alargado acerca daquilo que era um problema potencial para 
o território. Não estamos a falar de nenhum assunto novo; estamos a falar de algo 
que foi contratado entre o Estado e este concessionário já em 2010, o contrato foi 
assinado no dia 27 de Dezembro de 2010, data na qual o Estado concedeu a este 
privado o direito de construir esta pequena central hídrica em determinada 
localização, com 1.9 mw de potência; foi isso que aconteceu e foi na sequência desse 
concurso, nesses termos, que foi celebrado esse contrato no dia 27 de Dezembro de 
2010; não estamos a falar de nenhum assunto novo, infelizmente, é um assunto que 
daqui às poucas tem dez anos.”------------------------------------------------------------- 
  
------Pediu ainda a palavra o senhor vereador Fernando Vale para dizer que “ainda 
relativamente à questão do CODIV 19, queria fazer aqui uma solicitação que era 
passarmos a fazer estas reuniões por vídeo-conferência ou vídeo chamada; acho que 
é uma forma de nos preservarmos a todos, é o que os serviços públicos neste 
momento estão a adoptar, através de variadas tecnologias, reuniões não presenciais. 
Gostaria de colocar à consideração esta proposta.”---------------------------------------- 
  
------O Senhor Presidente referiu que “relativamente a essa proposta, pessoalmente, 
não vejo nenhuma objeção, mas há aqui questões formais que temos que acautelar; 
estamos a falar de reuniões de Câmara que são públicas e devo dizer que ainda muito 
recentemente, já no final da semana passada, relativamente a uma posição similar 
àquela que agora aqui deixou, o Presidente da Assembleia da República se pronunciou 
em sentido desfavorável, em sentido de manter as reuniões da Assembleia da 
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República, naturalmente com algumas cautelas, e salvo erro, a expressão terá sido 
algo do género a democracia não pode ser suspensa; pessoalmente não vejo 
nenhuma objeção, mas temos que ver juridicamente se tem enquadramento ou não e 
se podemos considerar, cumprindo aquilo que são os princípios gerais, se podemos 
considerar uma alteração ao Regimento, considerando esta componente e esta 
preocupação; se tiver enquadramento formal, na minha opinião, não vejo nenhum 
inconveniente, antes pelo contrário, partilho da mesma preocupação.”------------------ 
  
------Pediu a palavra o senhor vereador Rui Silva para referir que “tenho estado a 
ouvir atentamente o que se tem estado a passar nesta reunião, e de certa forma 
gostava de fazer uma síntese; em termos do que foi aqui discutido, acho que o 
estremar de posições não resolve nada o problema; acho que todos nós no momento 
actual, devemos ponderar, é evidente que há erros em todo este processo. Acho que 
este tema da Mini-Hídrica não pode ser um jogo político, daqui para lá nem de lá para 
aqui. Acho que em consciência, todos devemos tomar uma posição que salvaguarde 
os interesses do concelho de Arganil, e eu remonto ao ano de 2002, se não estou em 
erro, era eu Presidente da Câmara, quando houve o problema da Mini-Hídrica de Avô, 
houve nessa altura uma grande luta, o concelho perdeu, mas nessa altura todos os 
órgãos do município foram unânimes em dizer não à Mini-Hídrica de Avô. Todos 
sabemos que para o Rio Alva a construção de Mini-Hídricas prejudica em muito, o 
equilíbrio ecológico das espécies, porque há o interesse de reter a água não a 
deixando passar para jusante. Pessoalmente, sou contra a Mini-Hídrica, não vejo 
necessidade de se construir uma Mini-Hídrica com as repercussões que ela pode trazer 
para o Rio Alva, que já não é um rio muito encorpado, já se nota no Verão um Rio 
Alva “Alvazinho”, e essas Mini-Hídricas têm sempre essa possibilidade de introduzir 
um tampão e depois é toda a fauna e toda a flora ao longo do rio que se vai 
perdendo.-------------------------------------------------------------------------------------  
------Sobre o COVID 19, acho que todos os contributos são positivos, tudo aquilo que 
se possa fazer, no sentido de contribuirmos para se encontrar uma solução adequada, 
embora o adequado também seja sempre uma incógnita, não se sabe com que “bicho” 
estamos a lidar; em termos da medicina ainda não se sabe muito bem como é que 
aconteceu, formas de transmissão e sem tratamento. Queria perguntar ao Senhor 
Presidente se conhece existirem pessoas contaminadas que tenham ligações a 
Arganil; as pessoas que vêm de várias proveniências, em especial da zona 
metropolitana de Lisboa, devíamos saber se estão sinalizadas como infectados ou 
previsionalmente infectados; saber se há algum valor que nos indique; ontem tive 
conhecimento que já há vários casos sinalizados em Oliveira do Hospital como 
suspeitos; todos sabemos que Arganil é um concelho que teve uma emigração enorme 
para vários pontos deste país, por isso é natural também que, no retrocesso, essas 
pessoas possam transportar consigo o vírus sem o saber.”-------------------------------  
 
------O Senhor Presidente referiu que “a nível dos infectados, e da informação que 
está disponível, claramente no concelho não é conhecido ninguém, pelo menos que 
tenha sido identificado; se existem suspeitos ou casos em análise, desconheço. 
Presumo que isto também tenha muito a ver com informação que é confidencial e 
que, de certa forma, as autoridades de saúde tentam gerir e tentam resguardar; não 
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existe muito mais informação para além daquela que é pública, é a informação que as 
autoridades de saúde estão a libertar, é aquela que todos os dias publicam, com mais 
algum nível de detalhe, mas não muito mais; do ponto de vista da identificação de 
pessoas não conheço nenhuma situação, mas temos que estar preparados para ser 
uma questão de tempo, o senhor vereador é um homem da área das matemáticas e 
aquilo que temos aqui percebido e que é também a grande preocupação das 
autoridades de saúde, é que há uma escalada exponencial e portanto há projeções 
que apontam para chegarmos ao final de Abril com 60 mil infectados, a projeção mais 
pessimista, a mais optimista aponta para 4 mil, aquela que será a mais provável 
andará, pelo menos, nos 20 mil no final de Abril, já não falta assim tanto tempo, o 
que significa que vamos passar por momentos muito complicados.”--------------------- 
  
------O senhor vereador Fernando Vale referiu ainda que “uma vez que está aqui a 
comunicação social, queria aproveitar para reforçar todos os cuidados que possam ser 
tomados pela população, isolarem-se, distanciarem-se socialmente; por exemplo em 
Macau, que é o território que teve mais sucesso no combate ao COVID 19, é 
obrigatório o uso de máscara em todos os espaços fechados e é recomendado o uso 
de máscara na rua; sempre que estejam em espaços fechados devem usar máscara, 
desinfectar as mãos, distanciarem-se, terem muito cuidado, sobretudo os mais idosos, 
e aqueles que têm as defesas mais vulneráveis. Todo o cuidado é pouco, 
salvaguardem-se, porque ao fazê-lo salvaguardam os outros; muito cuidado, 
sobretudo a população do concelho de Arganil mais idosa.”-------------------------------  
 
 

 

ORDEM DO DIA 

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

 

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Diversos   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta para emissão de certidão 
para efeitos de actualização de registo da titularidade do prédio inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Arganil pelo nº 1918 pela inscrição AP.2904 de 
26/11/2009, conforme registo nº 7241/20091126, a favor do Município.---------------- 
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------Presente a informação INF/DAGF/42, datada de 31/01/2010, do técnico superior 
Luis Pedro Carvalho, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--- 

------Dra. Ângela,----------------------------------------------------------------------------- 
------O Município de Arganil, ao abrigo do artigo 26º do DL nº 7/2003 de 15 de 
Janeiro, procedeu ao registo da titularidade do prédio inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de Arganil pelo nº 1918 pela inscrição AP. 2904 de 2009/11/26, conforme 
registo nº 7241/20091126 a favor de Município de Arganil.------------------------------- 
------Através de despacho do Sr. Presidente de 2017, foi autorizado a alienação do 
referido bem, processo liderado pela Dra. Teresa Pereira. Durante a tramitação 
processual, vieram-nos informar de que a Escola Primária que a Câmara Municipal 
pretendia colocar à venda, não existia, por ter sido demolida à longa data.-------------- 
------Ora por email, dirigido ao Presidente da Junta de Freguesia de Arganil, este 
confirmou de fato que na Sarcina existiram dois edifícios escolares, e que pelas 
confrontações e por contacto com moradores, o imóvel da Câmara tinha sido demolido 
para alargamento do largo público.----------------------------------------------------------  
------O edifício Escolar existente diz respeito ao prédio inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de Arganil pelo nº 1890º e descrito na Conservatória do Registo 
Predial a favor de Rodrigo Ricardo Lopes da Cunha, por título de arrematação nº 826 
da DGP datada de 30/11/2000.-------------------------------------------------------------- 
------Atendendo ao exposto, solicita-se que o presente assunto seja remetido à 
reunião de câmara para emissão de certidão camarária com a finalidade de regularizar 
os registos prediais tanto das Finanças como da Conservatória do Registo Predial.------ 
------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 explicando que “isto tem a ver com um 
dos antigos edifícios escolares da Sarcina, que se mantinha com número matricial e 
que entretanto foi possível chegar à conclusão que já tinha sido demolida há longa 
data, pelos vistos relacionado com o alargamento do largo público; nessa sequência a 
proposta vai no sentido de emissão de certidão camarária com a finalidade de 
regularizar os registos prediais tanto das Finanças como da Conservatória.”------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com a 
informação técnica INF/DAGF/42/2020, aprovar a emissão de Certidão Camarária, 
para efeitos de actualização de registo da titularidade do prédio inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Arganil, pelo nº 1918 pela inscrição AP.2904 de 
26/11/2009, conforme registo nº 7241/20091126, a favor da Câmara.------------------ 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Apreciação e votação da Adenda ao Contrato-Programa nº 
32/2012, celebrado com a Freguesia de Secarias.----------------------------------- 
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------Presente a informação INF/DAGF SF/43, datada de 27/02/2020, da técnica 
superior Lúcia Coimbra, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Exmo. Senhor Presidente,-------------------------------------------------------------- 
------Em coerência com o solicitado e face ao disposto no anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que veio aprovar o novo regime jurídico da transferência de 
competências do Estado para as autarquias locais, a competência para deliberar sobre 
a forma de apoio às freguesias, que na anterior lei, no seu art.º 64.º, n.º6, alínea b) 
era competência da Câmara Municipal não se encontra atualmente elencada nas atuais 
competências atribuídas à Câmara Municipal - art.º 33.º da nova Lei, cabendo 
atualmente tal competência à Assembleia Municipal, conforme disposto na alínea j) do 
n.º1 do art.º 25.º do referido anexo (Deliberar sobre as formas de apoio às freguesias 
no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das 
populações).----------------------------------------------------------------------------------- 
------Neste sentido, compete à Câmara Municipal, apresentar proposta à Assembleia 
Municipal para que esta delibere sobre a forma de apoio às freguesias e Uniões de 
Freguesias em causa, conforme previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I 
à citada Lei 75/2013, de 12 de setembro, pelo que se remete a V.ª Ex.ª para 
aprovação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º1 do art.º 25.º do referido anexo I, a minuta de adenda ao 
contrato programa n.º 32/2012 celebrado com a Freguesia de Secarias, o qual foi 
aprovado sob proposta da Câmara Municipal em sua reunião de 16 de outubro de 
2012, no montante de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros), com o objeto de apoio 
à execução dos trabalhos de “Requalificação da Praia Fluvial da Cascalheira.”----------- 
------Anexo minuta da adenda ao contrato programa n.º 32/2012, cujo objeto será o 
apoio à execução dos trabalhos de “Revestimento do Caneiro da Praia Fluvial da 
Cascalheira.”---------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

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

------O Senhor Presidente explicou que “o que acontece é que em 2012, no contrato 
Programa 32/2012 tinha sido aprovado o valor de 6.500,00€ e a Junta de Freguesia só 
tinha executado 3.832,43€ e depois existia um Contrato Programa nº 29/2013, com 
um valor de 5.588,00€ e que a Junta suportou um valor superior, de 8.552,06€; aquilo 
que se pretende aqui é resolver este problema que já tem 8 anos, na prática é 
transferir o valor do contrato excedentário para o deficitário, com esta situação a Junta 
pode comprovar que investiu efectivamente o financiamento dos dois contratos 
Programa e podemos libertar o resto do valor deste contrato.”---------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com a 
informação técnica INF/DAGF SF/43/2020, aprovar a Adenda ao Contrato-Programa nº 
32/2012, celebrado com a Freguesia de Secarias.------------------------------------------ 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
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------TERCEIRO: Apreciação e votação da minuta do acordo de regulação dos termos 
e condições relativos à exploração dos serviços inerentes às linhas de 
transporte público de passageiros previstos na autorização provisória e de 
atribuição de compensação por obrigações de serviço público ao operador 
Rodoviária da Beira Litoral, S.A.-------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/86, datada de 12/03/2020, da chefe de divisão 
Ângela Marques, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------- 

------Serve a presente para prestar a V. Exa. a seguinte informação:-------------------- 
------1. Por despacho de V. Exa. datado de 02 de dezembro de 2019, exarado no uso 
da competência conferida pelo nº  3 do artigo 35º  do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, foi 
determinado:---------------------------------------------------------------------------------- 
• Dar início formal e oficioso ao procedimento pré-contratual tendente à revogação, 
por mútuo consentimento, do “Acordo entre a Direção-Geral de Transportes Terrestres 
e Fluviais, a Câmara Municipal de Arganil e a Empresa Rodoviária da Beira Litoral”, e à 
celebração de um novo contrato de atribuição de compensação por obrigações de 
serviço público à Rodoviária da Beira Litoral, S.A., ao abrigo do artigo 201.º  do Código 
do Procedimento Administrativo, do n.º  1 do artigo 5.º  do Código dos Contratos 
Públicos, e do artigo 10.º  da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho;---------------------------- 
• Notificar a Rodoviária da Beira Litoral, S.A. do início do procedimento oficioso em 
causa, para efeitos do artigo 110.º do Código do Procedimento Administrativo;---------  
• Submeter, em simultâneo, à pronúncia da Rodoviária da Beira Litoral, S.A. a minuta 
do contrato, em sede de audiência prévia, no prazo de 10 (dez) dias a contar da 
notificação determinada no ponto anterior, nos termos e para os efeitos dos artigos 
121.º  e seguintes do Código do Procedimento Administrativo; e------------------------- 
• Na sequência da sua aceitação pela Rodoviária da Beira Litoral, S.A., submeter a 
minuta do contrato referida no ponto anterior à apreciação prévia da Autoridade da 
Mobilidade e dos Transportes, nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º  2 do 
artigo 34.º  do Decreto-Lei n.º 78/2014, de 14 de maio.---------------------------------- 
------2. A Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 03 de dezembro de 
2019 deliberou ratificar o Despacho mencionado no número anterior.-------------------- 
------3. Na sequência da notificação da Rodoviária da Beira Litoral, S.A. para se 
pronunciar sobre a minuta do contrato, em sede de audiência prévia, veio aquela 
empresa manifestar a sua não concordância com o valor proposto pelo Município de 
Arganil para a compensação a pagar por obrigações de serviço público.------------------ 
------4. Em 06 de janeiro do corrente ano, foi realizada uma reunião entre os 
representantes do Município de Arganil e da Rodoviária da Beira Litoral, S.A. com vista 
à negociação do acordo, tendo sido decidido solicitar parecer à Autoridade da 
Mobilidade e dos Transportes sobre a taxa de margem de lucro a considerar no cálculo 
da mencionada compensação, nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 167/2008, de 
26 de agosto, na atual redação.------------------------------------------------------------- 
------5. Em 14 de janeiro último, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes emitiu 
parecer no sentido de que caberá ao Município, enquanto Autoridade de Transportes, 
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proceder à definição do lucro razoável aplicável, tendo em conta os circunstancialismos 
locais, o modelo contratual em causa e o risco associado, bem como a forma da sua 
partilha, devendo a decisão ser fundamentada e balizada por elementos objetivos.-----  
------6. Na sequência do mencionado no ponto anterior, o Município procedeu à revisão 
da “Conta de Exploração do Transporte Rodoviário de Passageiros no Concelho de 
Arganil”, incluindo a respetiva compensação a pagar por obrigações de serviço público 
ao operador.----------------------------------------------------------------------------------- 
------Em conformidade com o atrás exposto e considerando que, quer a Conta de 
Exploração, quer a minuta do Acordo, constituíam documentos integrantes do 
despacho e da deliberação mencionados nos pontos 1 e 2 da presente informação, 
submeto à consideração de V. Exa. a apresentação de proposta à Câmara Municipal, 
no sentido de deliberar:---------------------------------------------------------------------- 
• Aprovar a atualização da “Conta de Exploração do Transporte Rodoviário de 
Passageiros no Concelho de Arganil” (Anexo I);-------------------------------------------- 
• Aprovar a nova minuta do contrato de atribuição de compensação por obrigações de  
serviço público à Rodoviária da Beira Litoral, S.A. (Anexo II);----------------------------- 
• Submeter, à pronúncia da Rodoviária da Beira Litoral, S.A. a minuta do contrato, em 
sede de audiência prévia, nos termos e para os efeitos dos artigos 121.º  e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo;------------------------------------------------- 
• Na sequência da sua aceitação pela Rodoviária da Beira Litoral, S.A., submeter a 
minuta do contrato referida no ponto anterior à apreciação prévia da Autoridade da 
Mobilidade e dos Transportes, nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º  2 do 
artigo 34.º  do Decreto-Lei n.º 78/2014, de 14 de maio.---------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 12.03.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para dizer que “tentando fazer aqui o 
histórico recente deste processo, como se recordarão, há poucos meses atrás, numa 
reunião de 3 de Dezembro, aprovámos o procedimento nos termos que na altura 
foram submetidos à reunião de Câmara; estamos a falar de um sector que tem um 
enquadramento jurídico diferente de todos os outros, não estamos a falar de uma 
contratação pública pura, estamos a falar aqui de serviço público e nessa perspectiva o 
enquadramento jurídico é diferente, tem aqui várias fases preconizadas, desde a 
apreciação dos órgãos municipais, a intervenção da autoridade de transportes, neste 
caso a Comunidade Intermunicipal, a intervenção da Autoridade da Mobilidade e dos 
Transportes, que também é parte activa nestes processos. Na sequência daquilo que 
foi a nossa decisão do dia 3 de Dezembro de 2019, foi feita a notificação à Rodoviária, 
com a Minuta do contrato, depois aconteceu também como está previsto, uma reunião 
no dia 6 de Janeiro em que esteve, para além da Câmara e da Rodoviária, o consultor 
que está a trabalhar neste processo e em que aquilo que era a grande divergência 
estava relacionada com o conceito fixado na legislação comunitária e transposto para a 
legislação nacional, que é o conceito de margem de lucro razoável; aqui surgiu uma 
dissonância entre aquilo que era a posição do município e aquilo que era a pretensão 
do operador; está bom de adivinhar qual era a posição do município e qual era a 
pretensão do operador. Face à ausência de tipificação deste conceito de margem de 
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lucro, entendemos solicitar parecer à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que 
por sua vez, acabou por não precisar em concreto com uma percentagem, aquilo que 
deveria ser entendido como margem de lucro razoável. Houve depois a necessidade de 
fazer algumas correções que não tinham sido consideradas nos cálculos iniciais; 
pequenos ajustamentos relacionados ou com aquele que é o vencimento que estava 
fixado para os motoristas custos de combustíveis, também foi considerada uma 
situação que não tinha sido inicialmente atendida, que está relacionada com uma linha 
que faz o percurso de Arganil, Góis, Lousã que basicamente drena alunos de Góis para 
Arganil e para a Lousã e foi entendido como razoável que os três municípios 
repartissem os custos desta linha, o que significa, em síntese e é o que está na página 
6 do estudo, significa que consubstancia uma obrigação de compensação no valor de 
296.072,00€. É esta a alteração que vem na sequência do que tínhamos aprovado em 
3 de Dezembro de 2019.”--------------------------------------------------------------------  

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com seis votos a favor e a abstenção 
do senhor vereador Fernando Vale, e de acordo com a informação técnica 
INF/DAGF/86/2020, aprovar o seguinte:---------------------------------------------------- 

------a) – a actualização da “Conta de Exploração do Transporte Rodoviário de 
Passageiros no Concelho de Arganil”;------------------------------------------------------- 

------b) – Aprovar a nova minuta do contrato de atribuição de compensação por 
obrigações de serviço público à Rodoviária da Beira Litoral, S.A.;------------------------- 

------c) – Submeter, à pronúncia da Rodoviária da Beira Litoral, S.A. a minuta do 
contrato, em sede de audiência prévia, nos termos e para os efeitos dos artigos 121.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo;-----------------------------------  

------d) – Na sequência da sua aceitação pela Rodoviária da Beira Litoral, S.A., 
submeter a minuta do contrato referida no ponto anterior à apreciação prévia da 
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, nos termos e para os efeitos da alínea b) 
do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 78/2014, de 14 de Maio.---------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Apreciação e votação das Normas de Participação e Ficha de 
Inscrição da 5ª edição do Concurso “Ovos de Páscoa Gigantes”. Ratificação do 
acto praticado pelo Senhor Presidente em 04 de Março, nos termos do nº 3 do art.º 
35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.----------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DDES/45, datada de 26/02/2020, da técnica superior 
Filipa Travassos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------- 

------Exmo Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------Considerando que é intenção superior levar a efeito a 5ª edição do Concurso 
“Ovos de Páscoa Gigantes”, com o intuito não só de celebrar a quadra como fomentar 
a criatividade através do incentivo para a utilização de materiais reutilizáveis, 
sensibilizando desta forma para a preservação do ambiente;------------------------------ 
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------Considerando ainda que, nos termos da alínea ff) do art.º 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação, é da competência da Câmara 
Municipal "promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 
eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal", propõe-se o 
encaminhamento das Normas de Participação aplicáveis à participação no Concurso 
supracitado, e respetiva ficha de inscrição, ambos em anexo, à apreciação e votação 
da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------- 
------A presente informação foi anteriormente enviada à subunidade financeira para 
cabimento e compromisso, que estará anexado aquando da decisão.--------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 04.03.2020: “À Reunião de Câmara para ratificação”.--------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, ratificar o acto 
praticado pelo Senhor Presidente em 04 de Março, nos termos do nº 3 do art.º 35º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.-------------------------------------------------------- 
 
 
------QUINTO: Apreciação e votação das Normas de Participação da 2ª edição do 
evento “Marchas Populares do Concelho de Arganil”.------------------------------- 

------Presente a informação INF/DDES/62, datada de 12/03/2020, da técnica superior 
Filipa Travassos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------- 

------Exmo Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------Considerando que é intenção superior levar a efeito a 2ª edição do evento 
“Marchas Populares do Concelho de Arganil”, com o objetivo principal de valorizar o 
empenho e perseverança das associações concelhias, que através de tal apresentação 
mantêm vivas as marcas da nossa identidade;--------------------------------------------- 
------Considerando ainda que, nos termos da alínea ff) do art.º 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação, é da competência da Câmara 
Municipal "promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 
eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal", propõe-se o 
encaminhamento das Normas de Participação aplicáveis à participação no evento 
supracitado, e respetiva em anexo, à apreciação e votação da Câmara Municipal.-------  
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 12.03.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com a 
informação técnica INF/DDES/62/2020, aprovar as Normas de Participação da 2ª 
edição do evento “Marchas Populares do Concelho de Arganil” – 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.--------------------------------- 
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------SEXTO: Apreciação e votação da proposta de celebração de contrato de 
comodato entre o Município de Arganil e o Centro Social e Paroquial de Côja 
para implementação do Programa Local de Desenvolvimento Social 4G Arganil – 
“Capacitar o Presente, Consolidar o Futuro”.------------------------------------------------ 

------Presente a informação INF/DAGF/85, datada de 12/03/2020, da técnica superior 
Teresa Pereira, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--------- 

------Considerando que, nos termos do n.º 2 do artigo 235.º da Constituição da 
República Portuguesa, as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de 
órgãos representativos que têm como escopo a prossecução dos interesses próprios 
das suas populações;-------------------------------------------------------------------------  
------Considerando que os Municípios dispõem de atribuições na promoção e 
salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em diversos domínios, 
entre os quais se incluem ação social, conforme estabelece a alínea h) do n.º 1 do 
artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro;-------------------------------------------  
------Considerando que, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de 
natureza social, nomeadamente as instituições no cumprimento das suas missões e 
objetivos para desenvolvimento da sua atividade e interesse para o Município;----------  
------Considerando que, ao abrigo da alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75 
/2013, de 12 de setembro atual redação, compete à câmara Municipal participar na 
prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação e vulnerabilidade, em 
parceria com Instituições de Solidariedade Social;-----------------------------------------  
------Considerando que o Município de Arganil reconhece o Centro Social Paroquial de 
Côja como uma instituição de solidariedade social que desenvolve uma atividade 
relevante no domínio da ação social e constitui primordial importância para o 
desenvolvimento de atividades de natureza social e de interesse municipal com vista á 
prossecução dos interesses próprios da população do concelho de Arganil;--------------  
------Considerando que, ao abrigo da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal gerir instalações, 
equipamentos e serviços integrados no património do Município;-------------------------  
------Considerando que o Município de Arganil tem interesse na cedência de espaço a 
favor do Centro Social Paroquial de Coja e que a utilização e respetivas regras desses 
espaços merecem ser definidas.-------------------------------------------------------------  
------É celebrado entre e o Município de Arganil e o Centro Social Paroquial de Coja o 
presente Contrato de Comodato, a cujo integral cumprimento reciprocamente se 
obrigam e que se regerá pelos termos e cláusulas seguintes:----------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 16.03.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que “como saberão, foi finalmente possível 
relançar o CLDS; na pretérita semana foi feita a divulgação e a apresentação do Plano 
de Ação e estamos neste momento já numa fase de concretização das ações 
preconizadas no Plano, à semelhança daquilo que foi decidido aqui no município em 
momentos anteriores; a nossa proposta é de acolhermos a estrutura técnica do CLDS 
em instalações municipais.”------------------------------------------------------------------ 
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------Teve a palavra o senhor vereador Luis Almeida para dizer que “apesar de ter 
demorado sensivelmente um ano, o que nos pareceu um tempo demasiadamente 
alargado, até porque um dos eixos deste programa visa, sendo um dos motes também 
para o seu desenvolvimento, capacitar territórios como o nosso, afectados pelos 
incêndios de 2017, ainda assim congratulo-me pelo facto de finalmente ter arrancado. 
Falo de um projecto que considero ser uma mais-valia para a nossa população, 
promovendo a inclusão social de grupos mais vulneráveis, agregando recursos, 
alavancando parcerias, em torno de um projecto de todos, com todos, e para todos. 
Queria também felicitar a equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos na 
implementação das mais variadas ações previstas, num projecto que começa com um 
Plano de Contingência, com uma nova realidade, mas para o qual já estão a trabalhar 
e para o qual, estou convicto, tal como todos nós, também vão conseguir superar e 
transformar este CLDS 4G na senda daquilo que foi um sucesso da edição anterior.”---  

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com a 
informação técnica INF/DAGF/85/2020, aprovar a celebração do Contrato de Comodato 
entre o Município de Arganil e o Centro Social e Paroquial de Côja para implementação 
do Programa Local de Desenvolvimento Social 4G Arganil – “Capacitar o Presente, 
Consolidar o Futuro”.------------------------------------------------------------------------- 

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

Cap í tu lo  Segundo 

Expediente   

 
------PRIMEIRO: Do Agrupamento de Escolas de Arganil, ofício a solicitar a 
atribuição de subsídio pontual, para fazer face às despesas com consumíveis e em 
actividades no âmbito da educação pré-escolar e do 1º Ciclo, para o ano lectivo 
2019/2020.----------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/363, datada de 10/12/2019, da técnica superior 
Paula Morgado, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------- 

------Exmo. Senhor Vereador Luís Almeida,------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto em epígrafe, cujo pedido está relacionado com a 
E/10785/2019, eis o que me cumpre informar a V. Exa:----------------------------------- 
------O Agrupamento de Escolas de Arganil, tal como em anos anteriores, solicitou o 
apoio pontual para consumíveis dos JI/EB1 do Agrupamento, no âmbito das atividades 
a desenvolver no ano letivo 2019/20.------------------------------------------------------- 
------Verificou-se que o Agrupamento de Escolas de Arganil cumpre os pressupostos do 
artigo 3.º do Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos, articulado com a 
alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do mesmo diploma legal.---------------------------------- 
------Considerando o supra exposto e, em conformidade com a alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho a V. Exa que submeta a 
deliberação da Câmara Municipal, o pedido de subsídio pontual, cujos valores serão 
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aprovados, com base na proposta de V. Exa, nos termos do disposto no artigo 5.º do 
Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos.------------------------------------ 
------Mais informo V. Exa que, nos termos do disposto do artigo 5.º da Lei dos 
compromissos e dos pagamentos em atraso deve ser efetuado o respetivo 
compromisso.--------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 10.13.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com a 
informação técnica INF/DAGF/363/2019, atribuir um subsídio ao Agrupamento de 
Escolas de Arganil, no valor de 11.540,00€ (onze mil quinhentos e quarenta euros), 
para fazer face às despesas com consumíveis e em actividades no âmbito da educação 
pré-escolar e do 1º Ciclo, para o ano lectivo 2019/2020.---------------------------------- 

------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.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Do Agrupamento de Escolas de Arganil, email a solicitar a 
atribuição de apoio pontual, para fazer face às despesas com o transporte dos alunos 
para o Pólo de Arganil do Conservatório de Música de Coimbra.-------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/18, datada de 15/01/2020, da técnica superior 
Paula Morgado, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------- 

------Exmo. Senhor Vereador Luís Almeida,------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto em epígrafe, cujo pedido está relacionado com a 
EE/61/2020, eis o que me cumpre informar a V. Exa:------------------------------------- 
------O Agrupamento de Escolas de Arganil solicitou apoio pontual com o transporte 
dos alunos para o Pólo de Arganil do Conservatório de Música de Coimbra, a efetuar 
durante o ano letivo de 2019/2020.---------------------------------------------------------  
------Verificou-se que o Agrupamento cumpre os pressupostos do artigo 3.º do 
Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos, articulado com a alínea c) do 
n.º 1 do artigo 4.º do mesmo diploma legal.------------------------------------------------ 
------Considerando o supra exposto e, em conformidade com a alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho a V. Exa que submeta a 
deliberação da Câmara Municipal, o pedido de subsídio pontual, cujos valores serão 
aprovados, com base na proposta de V. Exa, nos termos do disposto no artigo 5.º do 
Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos.------------------------------------ 
------Mais informo V. Exa que, nos termos do disposto do artigo 5.º da Lei dos 
compromissos e dos pagamentos em atraso, deve ser efetuado o respetivo 
compromisso. 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 10.03.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  
                            RR ee uu nn ii ãã oo   dd ee   CC ââ mm aa rr aa   dd ee   11 77   dd ee   MM aa rr çç oo   dd ee   22 00 22 00  

26

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com a 
informação técnica INF/DAGD/18/2020, atribuir um subsídio ao Agrupamento de 
Escolas de Arganil, no valor de 1.425,00€ (mil quatrocentos e vinte cinco euros), para 
fazer face às despesas com o transporte dos alunos para o Pólo de Arganil do 
Conservatório de Música de Coimbra.------------------------------------------------------- 

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

Cap í tu lo  Terce i ro  

Requerimentos Diversos   

 
------PRIMEIRO: Processo de Obras nº 42/2013, de Christopher Martin Goodger - 
Declaração de Caducidade.--------------------------------------------------------------- 

------Presente o parecer datado de 02/03/2020, do técnico superior Pedro Simões, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------- 

------Identificação de Pretensão.------------------------------------------------------------ 
------No seguimento de comunicação com referência S/682/2020, datado de 
22/01/2020, a qual se transcreve:---------------------------------------------------------- 
------“(…)O processo n.º42/2013 em nome de Christopher Martin Goodger, no lugar 
de Candosa, União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, para a alteração e 
ampliação de edifício destinado a habitação, foi alvo de decisão de deferido sobre 
pedido de licenciamento, a 23 de maio de 2014.------------------------------------------ 
------O requerente não procedeu ao levantamento da licença de obras nem 
pagamento das taxas urbanísticas.--------------------------------------------------------- 
------Assim, propõe-se a declaração de caducidade do mesmo conforme determinado 
pelo nº2 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 pelo nº2 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.º 71 do RJUE, caducidade do 
processo de obras n.º42/2013.------------------------------------------------------------- 
------À consideração superior.--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 06.03.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com o 
parecer técnico datado de 02/03/2020, declarar a caducidade do processo de obras nº 
42/2013, de Christopher Martin Goodger.--------------------------------------------------- 

------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: Processo de Obras nº 14/2015, de José Fernando Frias Ferreira - 
Declaração de Caducidade.--------------------------------------------------------------- 

------Presente o parecer datado de 02/03/2020, do técnico superior Pedro Simões, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------- 

------Identificação de Pretensão.------------------------------------------------------------ 
------No seguimento de comunicação com referência S/683/2020, datado de 
22/01/2020, a qual se transcreve:---------------------------------------------------------- 
------“(…)O processo n.º14/2015 em nome de José Fernando Frias Ferreira, no lugar 
de Rua da Carvalha nº 915, Freguesia de S. Martinho da Cortiça, para a alteração e 
ampliação de edifício destinado a habitação, foi alvo de decisão de deferido sobre 
pedido de licenciamento, a 23 de junho de 2016.----------------------------------------- 
------O requerente não procedeu ao levantamento da licença de obras nem 
pagamento das taxas urbanísticas.--------------------------------------------------------- 
------Assim, propõe-se a declaração de caducidade do mesmo conforme determinado 
pelo nº2 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 pelo nº2 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.º 71 do RJUE, caducidade do 
processo de obras n.º14/2015.------------------------------------------------------------- 
------À consideração superior.--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 06.03.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com o 
parecer técnico datado de 02/03/2020, declarar a caducidade do processo de obras nº 
14/2015, de José Fernando Frias Ferreira.-------------------------------------------------- 
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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.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Processo de Obras nº 237/1985, de Olga Maria de Almeida 
Bernardino e outra - Declaração de Caducidade.------------------------------------- 

------Presente o parecer datado de 02/03/2020, do técnico superior Pedro Simões, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------- 

------Identificação de Pretensão.------------------------------------------------------------ 
------No seguimento de comunicação com referência S/678/2020, datado de 
22/01/2020, a qual se transcreve:---------------------------------------------------------- 
------“(…)O processo n.º237/1985 em nome de Olga Maria de Almeida Bernardino e 
outra, no lugar de Rua Conselheiro Neves de Sousa, União de Freguesias de Coja e 
Barril do Alva, para a alteração e ampliação de edifício destinado a habitação, foi alvo 
de decisão de deferido sobre pedido de licenciamento, a 14 de dezembro de 2016.---- 
------O requerente não procedeu ao levantamento da licença de obras nem 
pagamento das taxas urbanísticas.--------------------------------------------------------- 
------Assim, propõe-se a declaração de caducidade do mesmo conforme determinado 
pelo nº2 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 pelo nº2 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.º 71 do RJUE, caducidade do 
processo de obras n.º237/1985.------------------------------------------------------------ 
------À consideração superior.--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 06.03.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com o 
parecer técnico datado de 02/03/2020, declarar a caducidade do processo de obras nº 
237/1985, de Olga Maria de Almeida Bernardino e Outra.--------------------------------- 

------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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------QUARTO: De Rui Miguel Monteiro da Cunha Pereira, a requerer a dispensa 
total dos lugares de estacionamento relativamente a uma habitação, localizada em 
Soito da Ruiva, freguesia de Pomares.------------------------------------------------------ 

------Presente o parecer datado de 05/03/2020, do técnico superior Pedro Simões, 
cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------------------------- 
------Identificação de Pretensão.------------------------------------------------------------ 
------O requerente, Sr. Rui Miguel Monteiro da Cunha Pereira, veio por requerimento 
com registo de entrada no serviço do Balcão Único deste Município, com o nº52, 
datado de 31 de Janeiro de 2020, dar entrada de elementos a visar pedido 
licenciamento e entrada de pedido para aprovação de projetos de especialidades 
referentes aos trabalhos de reconstrução de habitação, localizada em Soito da Ruiva, 
Freguesia de Pomares.----------------------------------------------------------------------- 
------Antecedentes.-------------------------------------------------------------------------- 
------O presente signatário procedeu a apreciação da presente pretensão, no dia 24 
de Setembro, tendo concluído:-------------------------------------------------------------- 
---a) O requerente refere que irá ser colocado no local. De acordo com o art.12º, 
deve “colocar no local de execução da operação de forma visível da via pública, no 
prazo de 10 dias a contar da apresentação do requerimento inicial ou comunicação”.  
---Assim deverá fazer prova da colocação do referido painel publicitário;---------------- 
---Entrega evidência do exposto.----------------------------------------------------------- 
---b) Deverá o requerente assegurar dentro da parcela 1 lugar de estacionamento. O 
requerente nada refere sobre o exposto, no caso de o requerente não conseguir 
assegurar os referidos lugares de estacionamento, deverá justificar nos termos 
previstos pelo n.º7 do art.82º PDM e proceder à compensação do Município, de acordo 
com o n.º8 do referido artigo;-------------------------------------------------------------- 
------O requerente pretende compensar o município pelo não cumprimento do art.82º 
do PDMA. Assim, e em cumprimento do n.º7 do art.82º do referido regulamento, 
deverá a Câmara Municipal deliberar a dispensa total do cumprimento da dotação de 
estacionamento. De acordo com o art.105º do RUMA, a compensação terá o valor de 
181,25€ = (2,5X5) X 14,50€/m2.----------------------------------------------------------- 
------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.---------------------------------------------------------- 
------Especialidades:------------------------------------------------------------------------- 
------Apreciação.----------------------------------------------------------------------------- 
------Após análise dos elementos entregues, verifica-se o seguinte:--------------------- 
------O requerente entrega os projetos das seguintes especialidades: estabilidade, 
arranjos exteriores, abastecimento de águas e drenagem de águas residuais, 
drenagem de águas pluviais, rede de gás, condicionamento acústico, infraestruturas e 
telecomunicações.---------------------------------------------------------------------------- 
------O técnico responsável pelas especialidades faz acompanhar os termos de 
responsabilidade com a devida declaração de associação pública profissional e 
comprovativo de seguro de responsabilidade civil do técnico.---------------------------- 
------Relativamente ao pedido e dispensa de apresentação do projeto de 
comportamento térmico, deverá esclarecer o seu enquadramento, dado que o valor 
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da estimativa orçamental é de 76.000,0€ e o estado que as fotos apresentam sobre o 
imóvel.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------O parecer de viabilidade da EDP é favorável (E/1908/2020 de 13/02/20).-------- 
------A ficha de segurança contra incêndios foi entregue anteriormente.---------------- 
------Conclusão.------------------------------------------------------------------------------  
------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.-------------------------------------------------------------- 
------Face ao exposto, propõe-se a Vossa Ex.ª, proceder de acordo com o n.º 3 do 
art.20º do RJUE, conjugado com a alínea c) do nº1 do art.23º do RJUE na sua atual 
redação, aprovação do projeto de arquitetura e do projeto de especialidades.----------  
------A emissão de alvará de licença, deverá estar condicionado ao seguinte:----------- 
• Esclarecimento solicitado relativamente ao projeto de comportamento térmico; 
• O requerente deverá aguardar que o topógrafo municipal se desloque ao local 
para definir a implantação do muro de vedação confinante com o arruamento, sob 
pena da obra ser embargada e respetiva contraordenação;------------------------------- 
• De acordo com o nº1 do art.78º do RJUE, na sua atual redação, conjugado com 
o art.81º do RUMA, deve afixar o aviso (que publicita o pedido de licenciamento), sob 
pena de instauração de processo de contraordenação conforme a alínea j) do nº1 do 
art.98º do RJUE.----------------------------------------------------------------------------- 
------À consideração superior.--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 09.03.2020: “À Reunião de Câmara”.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, e de acordo com o 
parecer técnico datado de 05/03/2020, aprovar a dispensa total dos lugares de 
estacionamento relativamente a uma habitação, localizada em Soito da Ruiva, 
freguesia de Pomares.------------------------------------------------------------------------ 

------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 

Empreitadas   

 
------PRIMEIRO: Empreitada de Reabilitação e Beneficiação da ETAR da Zona 
Industrial da Relvinha – Proposta de aprovação da minuta do adicional (4ª) ao 
contrato de empreitada. Trabalhos a mais e proposta de aprovação de prorrogação de 
prazo a título gracioso. Ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente em 11 de 
Março, nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.-------- 

------Presente a informação INF/DGU/168, datada de 06/03/2020, da técnica superior 
Teresa Santos, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--------- 

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
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------Considerando o assunto em título, cumpre-me informar o seguinte:---------------- 
------1. Para a obra em epígrafe, procedeu-se à abertura de procedimento por 
concurso público ao abrigo do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro e posteriores alterações, para a execução da 
empreitada:  “Reabilitação e Beneficiação da ETAR da ZI da Relvinha”, cuja aprovação 
e decisão de contratar foi autorizada pela Câmara Municipal em sua reunião de 19 de 
setembro de 2017, no uso da competência que lhe é conferida nos termos do disposto 
nas alíneas f) e d) do n.º1 do art.º  33.º  do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o disposto na alínea b) do n.º1 do art.º  18.º  do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho, ainda vigente, por força do disposto na alínea f) do n.º1  
do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e em cumprimento do 
preceituado no n.º1 do art.º  36.º  do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei. n.º  
278/2009, de 2 de outubro, alterado ainda pelo Decreto Lei n.º 149/2012, de 12 de 
julho e posteriores alterações.--------------------------------------------------------------- 
------2. Por deliberação de Câmara, na sua reunião de 06 de março de 2018, foi 
adjudicada a empreitada supra referida, ao concorrente ordenado em 1º lugar, 
concorrente n.º 5 – Ambiágua – Gestão de equipamentos de águas, S. A., pelo valor 
da sua proposta de 1.042 361,93€  (um milhão e quarenta e dois mil, trezentos e 
sessenta e um euro e noventa e três cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, com um prazo de execução de 450 dias.--------------------------------------------- 
------3. Através da INF/DGU/918/2019 e conforme fundamentação para o efeito, foi 
deliberado em reunião de câmara de 17 de dezembro de 2019 aprovar a contratação 
de trabalhos de empreitada para aquisição e instalação de novo agitador para o 
estágio 1, 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 à taxa legal em vigor (valor total do equipamento e a sua substituição), com 
base na relação contratual estabelecida entre empreiteiro e município, sendo que, após 
parecer jurídico (documento anexo), essa contratação deverá ser feita através de 
trabalhos a mais.------------------------------------------------------------------------------ 
------4. No seguimento da deliberação supramencionada, foi ainda solicitado apoio 
jurídico quanto ao limite da pena pecuniária a aplicar à fiscalização, sendo que, através 
de parecer jurídico se concluiu que a pena a aplicar não poderia ascender ao valor total 
com a aquisição e instalação do equipamento, uma vez que o valor das sanções 
contratuais não poderá exceder o valor limite de 30% do valor do contrato, nos termos 
do n.º 3 do artigo 329.º do CCP. Este limite deveria considerar todas as penalidades 
aplicadas à fiscalização. Assim, através da INF/DGU/141/2020, foi deliberado em 
reunião de câmara de 03 de março de 2020 a correção do valor da pena pecuniária a 
aplicar à fiscalização na sequência da obrigação de contratualizar com a entidade 
executante os serviços de aquisição e substituição do agitador no estágio 1.------------ 
------5. Importa referir que o contrato com a entidade executante previa o seu término 
ao dia 04-04-2020 (final da fase de arranque da ETAR em causa). Porém, até à data, o 
equipamento a substituir ainda não está em obra, prevendo-se a sua chegada nos 
próximos dias. Assim, salvo melhor opinião, deverá ser concedida uma prorrogação de 
prazo da empreitada a título gracioso pelo período de 1 mês, até ao dia 04-04-2020, 
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com efeitos a partir de 05-03-2020, de forma que o equipamento possa chegar à obra 
e possa ser instalado e de modo a que a entidade executante ainda acompanhe um 
período de arranque já com a ETAR a funcionar em pleno com a instalação do novo 
agitador.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------Face ao referido supra, foi remetida previamente a presente informação à Dra. 
Paula Duarte para anexar a minuta de contrato de trabalhos a mais (adicional 4.º).---- 
------Proposta:-------------------------------------------------------------------------------- 
------Perante o exposto, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 98º do CCP, 
aprovado pelo Decreto-lei nº18/2008 de 29 de Janeiro e posteriores alterações, 
propõe-se ao Sr. Presidente da CMA, dada a urgência do assunto em apreço, aprovar a 
minuta de contrato, bem como a concessão da prorrogação de prazo até ao dia 04-04-
2020, com efeitos a partir de 05-03-2020, e posteriormente, remeter a presente 
proposta à CMA (órgão competente para autorizar a despesa inerente aos trabalhos a 
mais) para ratificação da decisão de aprovação da minuta do Adicional (4º) ao 
Contrato de Empreitada de “Reabilitação e Beneficiação da ETAR da Zona Industrial da 
Relvinha - Arganil” – Trabalhos a mais da empreitada referida em título, a qual se 
anexa à presente informação, para posteriormente se proceder ao seu envio à 
empresa adjudicatária, nos termos do nº 1 do artigo 100º do citado diploma legal.----- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luis Paulo Costa, datado 
de 11.03.2020: “À Reunião de Câmara para ratificação”.--------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para explicar que “trata-se de uma 
ratificação do acto praticado, uma vez que havia aqui questões relacionadas 
principalmente com a questão de prorrogação do prazo que não eram compatíveis com 
a data de hoje, da reunião de Câmara; relativamente à questão da Minuta ela decorre 
de deliberações que já tínhamos aqui assumido em momentos anteriores.”-------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de sete votos, ratificar o acto 
praticado pelo Senhor Presidente em 11 de Março, nos termos do nº 3 do art.º 35º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.-------------------------------------------------------- 
 

 

 
ENCERRAMENTO 

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

____________________________________ 
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