
 
 
 
 
 
 
 
 

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   77   dd ee   JJ uu ll hh oo   dd ee   22 00 22 00  

1

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

REALIZADA EM 
 

7 DE JULHO DE 2020 
 
 

 
 

 
------Aos sete dias do mês de Julho do ano de 2020, nesta vila de Arganil, no 
Auditório da Biblioteca Municipal Miguel Torga, realizou-se a Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Arganil, sob a presidência do Senhor Presidente, Luis Paulo 
Carreira Fonseca Costa e com a presença da Senhora Vice-Presidente, Paula Inês 
Moreira Dinis e dos Senhores Vereadores Luis Miguel das Neves Campos Almeida, 
Érica Geraldes Castanheira, Rui Miguel da Silva e Tyoga Shylo Norma Macdonald e 
comigo, Odete Maria Paiva Fernandes, assistente técnica.-------------------------------- 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião, quando eram catorze 
horas e trinta minutos.----------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

PERIODO ANTES DA 
 ORDEM DO DIA 

 
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para abordar algumas situações 
pertinentes, começando por dar conta da formalização da nomeação da secretária do 
presidente para o respectivo cargo, com vigência a partir do dia 1 de Junho. “Houve 
um pedido de exoneração, que, conforme tive oportunidade de explicar 
anteriormente, estava relacionada com um conjunto de casos de mobilidade 
intercarreiras que apreciámos e que fizemos avançar”, explicou.-------------------------   
------De seguida, o Senhor Presidente debruçou-se sobre o Despacho emitido a 1 de 
Julho, relativo ao período de encerramento de Estabelecimentos de Venda ao Público 
e de Prestação de Serviços (COVID-19), esclarecendo que foi entendimento do 
executivo camarário estender o limite imposto para restaurantes a bares, snack-bares 
e outros estabelecimentos análogos. Assim, a última admissão em todos os 
estabelecimentos é permitida até às 23 horas, sendo o encerramento às 24 horas. 
Luís Paulo Costa justificou esta medida como uma forma de reduzir o risco de 
contágio e de evitar que os bares procurem contornar as restrições impostas, 
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adicionando um Código de Actividade Económica (CAE) nas Finanças que lhes permita 
manter a actividade como café ou restaurante.-------------------------------------------- 
------Por último, o Senhor Presidente deu conta da assinatura do Protocolo com a 
Jerónimo Martins a propósito do projecto Floresta da Serra do Açor, no âmbito do qual 
aquele Grupo assume o financiamento até um valor de 5.180.000,00€. Trata-se de 
um projecto, frisou, de grande envergadura e dimensão, que prevê a reflorestação de 
2.500 hectares de terrenos baldios e que considera a gestão do espaço florestal 
profissional não numa perspectiva estritamente económica, envolvendo a reposição e 
a recuperação de espécies autóctones. “As contas que estão feitas consideram não 
apenas as componentes de exploração, de reflorestação, mas também as 
componentes de acompanhamento, de gestão e de manutenção, durante um período 
de 40 anos, com o investimento mais concentrado nos primeiros 5 anos, nos quais 
estão previstas as operações de reflorestação, propriamente ditas”.---------------------  
Informou, ainda, que o projecto tem contado com a supervisão e a validação técnicas 
da Escola Superior Agrária de Coimbra e que foi apresentado no dia 29 de Junho, no 
Mosteiro de Folques.”------------------------------------------------------------------------  
 
------Pediu a palavra o senhor vereador Rui Silva para dizer que “um primeiro 
assunto que quero abordar refere-se à Zona Industrial da Relvinha, pois acho que 
podemos perder uma grande oportunidade, já que o projecto está em 
desenvolvimento, tanto na ampliação como no existente, é de prever-se um sistema 
de abastecimento de gás natural; afectar um dos lotes à instalação de uma unidade 
que depois servisse todas as indústrias com gás natural, isto para tentarmos 
equiparar-nos a outras regiões que têm essa matéria-prima à disposição, e para o 
qual era de todo vantajoso, acho eu, é uma questão de se fazer um inquérito a todas 
as empresas, avaliar se vêem nisso grande vantagem, e então negociar com uma 
empresa distribuidora, que comparticipa as infra-estruturas, para se poder fazer o 
abastecimento às empresas do gás natural. Fica esta dica para a Câmara, se 
entender, poder encontrar uma solução que se adeqúe aos interesses, mútuos, 
público e empresários nesta região. Também se poderá extrapolar para a Zona 
Industrial de Côja, até pode ser um bom argumento para que aquela Zona Industrial 
se revitalize e consiga ser totalmente preenchida.----------------------------------------- 
------Um outro assunto é sobre as obras que estão a decorrer no Largo José da Costa 
e no Largo Ribeiro de Campos; acho que a Câmara deve acompanhar melhor aquelas 
obras, pois estão inseridas no meio urbano, um meio urbano sensível, com bastante 
comércio, e que está a ser prejudicada. Acho que as obras fingem que andam; já vi as 
obras paradas, não conheço a razão, não sei qual é o argumento que o empreiteiro 
apresentou para poder suspender os trabalhos durante uns dias, agora retoma, mas 
sempre num ritmo pouco acelerado. Digo isto porque está inserido numa zona 
comercial e os comerciantes, com certeza vivem de clientes, e estando as obras 
naquele estado, os clientes não vão lá; a Câmara devia preocupar-se com esta 
situação e também com a coexistência de várias obras, pois aquela alteração que 
houve na rua da Santa Casa da Misericórdia, com o sentido inverso na zona do Centro 
de Saúde, com dois sentidos, tem-se revelado, por vezes, conflituosa, porque as 
pessoas continuam a estacionar ao longo do Centro e Saúde; muito por hábito, 
acredito, pelo menos eu vejo por mim, muitas vezes, como estou habituado a 
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estacionar, não reparo na alteração dos sinais e estaciono. Quero crer que há muita 
gente que o faz, não reparando que está lá um estacionamento proibido, mas 
havendo ali uma zona de estacionamento e dois sentidos de trânsito, torna-se 
complexo, também com aquele passeio em frente ao Centro de Saúde que, de certa 
forma, condiciona a entrada naquela rua estreita, que sobe para o Paço Grande e que 
serve também a Unidade de Continuados. É uma confusão desgraçada, eu sou 
testemunha disso, ainda há pouco ia a passar e vinha uma ambulância a sair em 
sentido contrário e tive que fazer marcha atrás, para a ambulância poder passar. Não 
percebo qual a vantagem daqueles dois sentidos, não sei se há alguma razão lógica 
que aponte para esta solução; solução precária, temporária, mas tem as suas 
implicações no trânsito daquela zona.------------------------------------------------------ 
------Por último, gostava de vos mostrar uma cópia de um quadro, do qual tirei uma 
fotografia e disse que trazia aqui à reunião de Câmara, até porque no “novo” edifício 
da Câmara talvez possa haver enquadramento para um quadro desta natureza; ele 
reproduz o centro da vila, mas ainda não está cá o edifício da Câmara Trata-se de 
uma pintura a óleo e se quiserem contactar o actual proprietário, para uma eventual 
compra, ficam aqui os contactos.”----------------------------------------------------------  
 
------Usou da palavra o Senhor Presidente para responder que, relativamente à 
Zona Industrial da Relvinha, o projecto e o processo da empreitada de ampliação já 
consideram a construção de rede de gás. Considerou-se, em articulação com o 
projectista, que fazia sentido a instalação da rede, pois a questão do abastecimento 
será mais simples, até numa situação de um reservatório colectivo, com uma solução 
desse tipo. Relativamente à zona antiga, torna-se mais complicado, já que não está 
considerado na empreitada que se encontra a decorrer. De certa forma, as empresas 
que ali estão instaladas acabaram por implementar soluções autónomas, adiantou o 
Presidente da Câmara.----------------------------------------------------------------------- 
------No que diz respeito às obras no Largo José da Costa e Largo Ribeiro de Campos, 
referiu Luís Paulo Costa que têm estado a acontecer alguns constrangimentos, 
relacionados, desde logo, com a substituição da rede de abastecimento de água, que 
careceram de uma intervenção prévia mais demorada do que aquilo que nos foi 
transmitido. Esta situação colocou algum atraso naquela intervenção, informou o 
Presidente da Câmara. Reconhecemos que se trata de uma intervenção que, por todas 
as razões, provoca transtorno, nomeadamente aos comerciantes daquelas imediações, 
mas também acreditamos que, uma vez concluída aquela obra, todos ficarão a 
ganhar: munícipes e também os comerciantes, que passam a beneficiar de outras 
condições para o exercício da sua actividade, argumentou. Relativamente à 
coexistência de intervenções junto à Santa Casa da Misericórdia, as obras causam 
sempre transtornos e, quando incidem no espaço público de utilização diária dos 
cidadãos, naturalmente que o transtorno é superior. As soluções que estão definidas 
são soluções que foram previamente articuladas com o Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Arganil, informou o Presidente da Câmara. A questão dos dois sentidos 
tem muito a ver com a questão prática do transporte de doentes; chegou a ser 
equacionado manter um único sentido e as ambulâncias subirem em direção ao Paço 
Grande, mas trata-se de uma subida muito íngreme, que se revelaria muito incómoda 
para os doentes transportados. Informou, ainda, o Senhor Presidente que os 
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transtornos decorrentes de o trânsito se fazer nos dois sentidos, ainda assim, são 
inferiores àqueles que resultariam da solução que se testou e que, por sugestão dos 
Bombeiros, foi alterada. “Sabemos perfeitamente que não é a solução ideal, mas 
também sabemos todos que é uma situação temporária e tem sido possível, dentro 
destes constrangimentos, resolver as questões de circulação rodoviária naquelas 
artérias, concluiu”.--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ORDEM DO DIA 

 
 
------O Senhor Presidente apresentou, de imediato, a seguinte Ordem de Trabalhos:-- 

 
------ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------ 
------Capítulo Primeiro – Actas para Aprovação;------------------------------------- 
------Capítulo Segundo – Diversos;--------------------------------------------------- 
------Capítulo Terceiro – Requerimentos Diversos;----------------------------------- 
------Capítulo Quarto – Empreitadas.--------------------------------------------------- 

 

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Actas para Aprovação   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da Acta nº 10, correspondente à reunião 
extraordinária realizada no dia 22 de Abril de 2020, da Acta nº 11, correspondente 
à reunião ordinária realizada no dia 28 de Abril de 2020, e da Acta nº 12, 
correspondente à reunião ordinária realizada no dia 12 de Maio de 2020.------------- 

------Analisado o seu conteúdo e produzidos os esclarecimentos necessários, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta nº 10, correspondente à reunião 
extraordinária realizada no dia 22 de Abril de 2020, a Acta nº 11, correspondente à 
reunião ordinária realizada no dia 28 de Abril de 2020, e a Acta nº 12, correspondente 
à reunião ordinária realizada no dia 12 de Maio de 2020.----------------------------------  
 
 

Cap í tu lo  Segundo 

Diversos   

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de prorrogação do prazo de 
carência de contratos de utilização e exploração de espaços municipais – 
Medida decorrente da situação de calamidade pública ocasionada pela doença COVID-
19.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Presente a informação INF/DAGF/194, datada de 26/06/2020, da senhora chefe 
de divisão Ângela Marques, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Serve o presente para, conforme solicitado por V. Exa., prestar a seguinte 
informação:----------------------------------------------------------------------------------- 
------Considerando:--------------------------------------------------------------------------- 
• O estabelecimento de medidas extraordinárias de resposta à situação epidemiológica 
do novo Coronavírus, designadamente em matéria de funcionamento ou suspensão de 
determinados tipos de instalações, estabelecimentos e atividades, com o intuito de 
conter a transmissão do vírus e conter a expansão da doença;---------------------------- 
• Que a implementação destas medidas teve um impacto significativo sobre a 
atividade económica, levando as empresas a confrontar-se com dificuldades em 
cumprir as suas obrigações, face à verificação de situações de encerramento 
temporário ou diminuição temporária da atividade ocorridas nomeadamente durante o 
período de vigência do estado de emergência e do estado de calamidade;--------------- 
• As medidas extraordinárias que o Município de Arganil tem vindo a adotar para 
mitigar o impacto social e económico da pandemia de COVID-19, no sentido de dar um 
contributo e estímulo de apoio às empresas locais;---------------------------------------- 
• Que a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 31 do passado mês 
de março, deliberou aprovar a isenção do pagamento de rendas pela utilização e 
exploração de espaços municipais durante os meses de abril, maio e junho/2020;------ 
• Que o Município de Arganil tem em vigor três contratos de utilização e exploração de 
espaços municipais cujo pagamento, durante os referidos meses de abril, maio e 
junho/2020, se encontravam incluídos no período de carência;--------------------------- 
------Submete-se à consideração de V. Exa. a apresentação de proposta à Câmara 
Municipal, no sentido desta deliberar prorrogar, em três meses, o período de carência 
de pagamento dos seguintes contratos de utilização e exploração de espaços 
municipais:------------------------------------------------------------------------------------ 
• Contrato nº 16/2017 – Utilização e exploração do espaço para comércio e/ou 
serviços integrado no edifício da Antiga Cerâmica Arganilense;--------------------------- 
• Contrato nº 72/2018 – Utilização e exploração do Bar de Apoio no Piso o da Antiga 
Cerâmica Arganilense;------------------------------------------------------------------------ 
• Contrato nº 13/2019 – Utilização e exploração da cafetaria e velocípedes no Sub-
Paço – Arganil.-------------------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Paula Dinis, 
datado de 01.07.2020: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------O Senhor Presidente explicou que se “trata de uma matéria relacionada com as 
medidas que têm vindo a ser tomadas, de mitigação das consequências da COVID 19; 
neste caso, em concreto, estamos a apreciar um periodo de carência de pagamento do 
contrato de utilização 16/2017, o espaço para comércio e/ou serviços integrado no 
edifício da Antiga Cerâmica Arganilense, o contrato 72/2018, utilização e exploração do 
Bar de Apoio no Piso 0 da Antiga Cerâmica Arganilense e o Contrato nº 13/2019, 
utilização e exploração da cafetaria e velocípedes no Sub-Paço em Arganil.”-------------  
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/194/2020, aprovar a prorrogação do prazo de carência, em três 
meses, dos seguintes contratos de utilização e exploração de espaços municipais 
(Medida decorrente da situação de calamidade pública ocasionada pela doença COVID-
19):-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------a) Contrato nº 16/2017 – Utilização e exploração do espaço para comércio e/ou 
serviços integrado no edifício da Antiga Cerâmica Arganilense;--------------------------- 
------b) Contrato nº 72/2018 – Utilização e exploração do Bar de Apoio no Piso 0 da 
Antiga Cerâmica Arganilense;---------------------------------------------------------------- 
------c) Contrato nº 13/2019 – Utilização e exploração da cafetaria e velocípedes no 
Sub-Paço – Arganil.--------------------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Apreciação e votação da proposta de isenção do pagamento de 
renda de contrato de utilização e exploração de espaço municipal – Medida 
decorrente da situação de calamidade pública ocasionada pela doença COVID-19.------ 

------Presente a informação INF/DAGF/195, datada de 26/06/2020, da senhora chefe 
de divisão Ângela Marques, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos 
legais:----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Serve o presente para, conforme solicitado por V. Exa., prestar a seguinte 
informação:----------------------------------------------------------------------------------- 
------Considerando:--------------------------------------------------------------------------- 
• O estabelecimento de medidas extraordinárias de resposta à situação epidemiológica 
do novo Coronavírus, designadamente em matéria de funcionamento ou suspensão de 
determinados tipos de instalações, estabelecimentos e atividades, com o intuito de 
conter a transmissão do vírus e conter a expansão da doença;---------------------------- 
• Que a implementação destas medidas teve um impacto significativo sobre a 
atividade económica, levando as empresas a confrontar-se com dificuldades em 
cumprir as suas obrigações, face à verificação de situações de encerramento 
temporário ou diminuição temporária da atividade ocorridas nomeadamente durante o 
período de vigência do estado de emergência e do estado de calamidade;--------------- 
• As medidas extraordinárias que o Município de Arganil tem vindo a adotar para 
mitigar o impacto social e económico da pandemia de COVID-19, no sentido de dar um 
contributo e estímulo de apoio às empresas locais;---------------------------------------- 
• Que a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 31 do passado mês 
de março, deliberou aprovar a isenção do pagamento de rendas pela utilização e 
exploração de alguns espaços municipais durante os meses de abril, maio e 
junho/2020;----------------------------------------------------------------------------------- 
• Que, por lapso, na mencionada deliberação não foi incluída a isenção relativa ao 
Contrato nº 18/2015, encontrando-se as rendas desse período já liquidadas,------------ 
------Submete-se à consideração de V. Exa. a apresentação de proposta à Câmara 
Municipal, no sentido desta deliberar aprovar a isenção do pagamento das rendas de 
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julho, agosto e setembro/2020 do seguinte contrato de utilização e exploração de 
espaço municipal:----------------------------------------------------------------------------- 
• Contrato nº 18/2015 - Utilização e exploração do bar de apoio à Praia Fluvial da 
Cascalheira - Secarias.----------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Paula Dinis, 
datado de 01.07.2020: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------O Senhor Presidente informou estar relacionado “com o Contrato nº 18/2015, 
Utilização e Exploração do Bar de Apoio à Praia Fluvial da Cascalheira, nas Secarias; é 
uma situação similar à anterior.”------------------------------------------------------------   

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/195/2020, aprovar  a isenção do pagamento das rendas de Julho, 
Agosto e Setembro de 2020 do Contrato nº 18/2015 - Utilização e Exploração do Bar 
de Apoio à Praia Fluvial da Cascalheira, Secarias (Medida decorrente da situação de 
calamidade pública ocasionada pela doença COVID-19).----------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Apreciação e votação da proposta de nomeação de Comissão de 
Vistorias da Câmara Municipal de Arganil.--------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/200, datada de 30/06/2020, da técnica superior 
Sílvia Tavares, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:--------- 

------Considerando o assunto em epígrafe e a rotação de trabalhadores verificada 
desde a última deliberação sobre a matéria, no sentido de prosseguir a garantia do 
cumprimento das atribuições municipais na área, propõe-se que para a composição 
das comissões de vistoria:------------------------------------------------------------------- 
------(i)   Da concessão de autorização de utilização nos termos do nº 2 do artº64º do 
RJUE, na sua atual redação;-----------------------------------------------------------------  
------(ii) Para a avaliação das condições de higiene, salubridade, condições de 
segurança e conservação do património edificado, de acordo com o nº  1 do artº90º  
do RJUE na atual redação;------------------------------------------------------------------- 
------(iii) Das obras de urbanização e redes de infraestruturas de loteamentos nos 
termos do nº 2 do artº87º do RJUE, na atual redação;------------------------------------- 
------(iv) Da instalação dos recintos de espetáculos e de divertimentos públicos, em 
consonância com a alínea a) do nº  2 do artº11º  do Decreto-Lei nº  309/2002, de 
16/12, na sua atual redação.-----------------------------------------------------------------  
------Sejam designados os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal do Município 
de Arganil:-------------------------------------------------------------------------------------  
---Membros efetivos: Carla Sofia Bandeira Neves, Técnica Superior, área funcional de 
engenharia civil; Ana Lúcia Marques da Costa, Técnica Superior, área funcional de 
arquitetura e Bruno Miguel Madeira Dinis, Técnico Superior, área funcional de 
arquitetura.------------------------------------------------------------------------------------  
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---Membros suplentes: Rafael Fernando Morgado Gonçalves, Técnico Superior, área 
funcional de engenharia civil; Ana Rita das Neves Oliveira, Técnica Superior, área 
funcional de ambiente e o Pedro Augusto de Faria Paiva da Costa Neves, Assistente 
Técnico, área funcional de desenhador.----------------------------------------------------- 
------Relativamente à Comissão de Vistorias para:-----------------------------------------  
------(i)    Instalações de Armazenamento de Produtos de Petróleo e Instalações de 
Abastecimento de Combustíveis Líquidos e Gasosos; em conformidade com o artº10.º 
e 14.º da Portaria n.º 1188/2003, de 10/10, na atual redação e art. º12 do Decreto -
Lei n.º 267/2002, de 26/11, na atual redação;---------------------------------------------  
------(ii)    Estabelecimentos Industriais ao abrigo do n.º  5 do artigo 35.º  do Anexo 
do DecretoLei n.º 169/2012, de 01/08 (SIR – Sistema de Indústria Responsável), na 
sua atual redação.---------------------------------------------------------------------------- 
------Sejam designados os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal do Município 
de Arganil:-------------------------------------------------------------------------------------  
---Membros efetivos: Carla Sofia Bandeira Neves, Técnica Superior, área funcional de 
engenharia civil; Ana Lúcia Marques da Costa, Técnica Superior, área funcional de 
arquitetura e Ana Rita das Neves Oliveira, Técnica Superior, área funcional de 
ambiente;------------------------------------------------------------------------------------- 
---Membros suplentes: Bruno Miguel Madeira Dinis, Técnico Superior, área funcional de 
arquitetura e Rafael Fernando Morgado Gonçalves, Técnico Superior, área funcional de 
engenharia civil.------------------------------------------------------------------------------- 
------No que concerne à Comissão de Vistorias para:-------------------------------------- 
------(i)    Realização de auditoria para o processo de classificação e para a revisão da 
classificação dos empreendimentos turísticos, no âmbito do n.º  3 e 6 do artº36.º  e do 
n.º  3 do artº38.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 07/03, na atual redação;------------- 
------(ii)    Registo de Estabelecimento de Alojamento Local, em conformidade com o 
artº8.º  do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29/08, na atual redação;-----------------------  
------(iii)    Concessão de autorização de utilização dos empreendimentos turísticos, 
em consonância com o n.º3 do artº30.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 07/03, na 
atual redação.--------------------------------------------------------------------------------- 
------Sejam designados os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal do Município 
de Arganil:-------------------------------------------------------------------------------------  
---Membros efetivos: Bruno Miguel Madeira Dinis, Técnico Superior, área funcional de 
arquitetura, Ana Lúcia Marques da Costa, Técnica Superior, área funcional de 
arquitetura e Raquel Maria Alves da Silva Tavares, Técnica Superior, área funcional de 
turismo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
---Membros suplentes: Rafael Fernando Morgado Gonçalves, Técnico Superior, área 
funcional de engenharia civil e Carla Sofia Bandeira Neves, Técnica Superior, área 
funcional de engenharia civil.---------------------------------------------------------------- 
------Considerando o princípio de celeridade pelo qual se rege o procedimento 
administrativo, propõe-se ainda para apoio administrativo às Comissões ora 
designadas, a designação das trabalhadoras do mapa de pessoal do Município de 
Arganil, na carreira e categoria de Assistentes Técnicas, Maria de Fátima Nunes 
Francisco e Ana Cristina Gouveia Duarte.--------------------------------------------------- 
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------Considerando as competências delegadas pela Câmara Municipal na sua reunião 
de 27/10/2017, em matéria urbanística e conexa, coloca-se a presente proposta à 
consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal.-------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Paula Dinis, 
datado de 01.07.2020: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para explicar que “a proposta decorre da 
saída de dois colaboradores do município, um em mobilidade para o município da 
Figueira da Foz, o engenheiro Sérgio Almeida, e a saída em mobilidade para a CCDRC, 
do engenheiro Pedro Simões. O que se faz aqui é uma conformação da situação actual, 
ao nível destas várias comissões.”----------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 
técnica INF/DAGF/200/2020, nomear as seguintes Comissões de Vistorias da Câmara 
Municipal de Arganil:-------------------------------------------------------------------------- 

------A – Comissão de Vistorias para:------------------------------------------------------ 
---a concessão de autorização de utilização nos termos do nº 2 do artº64º do 
RJUE, na sua actual redação;----------------------------------------------------------------  
---a avaliação das condições de higiene, salubridade, condições de segurança 
e conservação do património edificado, de acordo com o nº 1 do art. 90º do RJUE 
na actual redação;---------------------------------------------------------------------------- 
---as obras de urbanização e redes de infra-estruturas de loteamentos nos 
termos do nº 2 do art. 87º do RJUE, na actual redação;----------------------------------- 
---a instalação dos recintos de espectáculos e de divertimentos públicos, em 
consonância com a alínea a) do nº 2 do artº11º do Decreto-Lei nº 309/2002, de 
16/12, na sua actual redação.--------------------------------------------------------------- 

------Designar os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal do Município de Arganil:  
---Membros efectivos: Carla Sofia Bandeira Neves, técnica superior, área funcional 
de engenharia civil; Ana Lúcia Marques da Costa, técnica superior, área funcional de 
arquitectura e Bruno Miguel Madeira Dinis, Técnico superior, área funcional de 
arquitectura.----------------------------------------------------------------------------------  
---Membros suplentes: Rafael Fernando Morgado Gonçalves, técnico superior, área 
funcional de engenharia civil; Ana Rita das Neves Oliveira, técnica superior, área 
funcional de ambiente e o Pedro Augusto Pais de Faria da Costa Neves, assistente 
técnico, área funcional de desenhador.------------------------------------------------------  

------B – Comissão de Vistorias para:------------------------------------------------------  
---Instalações de Armazenamento de Produtos de Petróleo e Instalações de 
Abastecimento de Combustíveis Líquidos e Gasosos, em conformidade com o 
artº10.º e 14.º da Portaria n.º 1188/2003, de 10/10, na actual redação e art. º12 do 
Decreto -Lei n.º 267/2002, de 26/11, na actual redação;----------------------------------  
---Estabelecimentos Industriais ao abrigo do n.º 5 do artigo 35.º do Anexo do 
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 01/08 (SIR – Sistema de Indústria 
Responsável), na sua actual redação.----------------------------------------------------- 

------Designar os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal do Município de Arganil:  
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---Membros efectivos: Carla Sofia Bandeira Neves, técnica superior, área funcional 
de engenharia civil; Ana Lúcia Marques da Costa, técnica superior, área funcional de 
arquitectura e Ana Rita das Neves Oliveira, Técnica Superior, área funcional de 
ambiente;------------------------------------------------------------------------------------- 
---Membros suplentes: Bruno Miguel Madeira Dinis, Técnico Superior, área funcional 
de arquitectura e Rafael Fernando Morgado Gonçalves, Técnico Superior, área 
funcional de engenharia civil.----------------------------------------------------------------  

------C – Comissão de Vistorias para:------------------------------------------------------- 
---Realização de auditoria para o processo de classificação e para a revisão da 
classificação dos empreendimentos turísticos, no âmbito do n.º 3 e 6 do artº36.º 
e do n.º 3 do artº38.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 07/03, na actual redação;------- 
---Registo de Estabelecimento de Alojamento Local, em conformidade com o art. 
8º do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29/08, na actual redação;-----------------------  
---Concessão de autorização de utilização dos empreendimentos turísticos, em 
consonância com o n.º3 do artº30.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 07/03, na actual 
redação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------Designar os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal do Município de Arganil:  
---Membros efectivos: Bruno Miguel Madeira Dinis, Técnico Superior, área funcional 
de arquitectura, Ana Lúcia Marques da Costa, Técnica Superior, área funcional de 
arquitectura e Raquel Maria Alves da Silva Tavares, Técnica Superior, área funcional de 
turismo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
---Membros suplentes: Rafael Fernando Morgado Gonçalves, Técnico Superior, área 
funcional de engenharia civil e Carla Sofia Bandeira Neves, Técnica Superior, área 
funcional de engenharia civil.---------------------------------------------------------------- 

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, aprovar a designação das trabalhadoras do 
mapa de pessoal do Município de Arganil, na carreira e categoria de Assistentes 
Técnicas, Maria de Fátima Nunes Francisco e Ana Cristina Gouveia Duarte para apoio 
administrativo às Comissões ora designadas.----------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Apreciação e votação da proposta para aquisição de transporte das 
crianças para as actividades de animação e de apoio à família e de 
componente de apoio à família no periodo de interrupção lectiva. Ratificação do 
acto praticado pela Senhora Vice-Presidente, Paula Inês Moreira Dinis em 1 de julho, 
nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.----------------- 

------Presente a informação INF/DAGF/192, datada de 24/06/2020, da técnica superior 
Paula Morgado, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:-------- 

------Exmo. Sr. Vereador Luís Almeida,----------------------------------------------------- 
------Relativamente ao assunto em epígrafe, eis o que me cumpre informar a V. Exa:-- 
------Considerando que:---------------------------------------------------------------------- 
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● As atividades de animação e de apoio à família (AAAF) e de componente de apoio à 
família (CAF) são modalidades de ação social escolar desenvolvidas no âmbito das 
atribuições do Município, previstas na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º k75/2013, de 12 de setembro, na 
atual redação;--------------------------------------------------------------------------------- 
● O Município, em colaboração com as com instituições particulares de solidariedade 
social, assegura as AAAF e CAF até 31 de julho, em conformidade com os n.ºs 4 e 6 do 
artigo 8.º do Regulamento;------------------------------------------------------------------  
● É necessário acautelar o transporte, mesmo que não coincida com o calendário 
escolar que terminou a 26 de junho, assim como acautelou os recursos humanos e as 
refeições para o bom funcionamento dessas atividades no período de interrupção 
letiva, até 31 de julho;-----------------------------------------------------------------------  
------Neste sentido, informo que se pode dar início ao procedimento no âmbito da 
contratação pública para aquisição de serviços, em conformidade com a alínea d) do 
n.º 1 do artigo 20 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pela Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na atual redação.----------------------------------------------- 
------Considerando, ainda, que:------------------------------------------------------------- 
● Os casos omissos são submetidos a deliberação da Câmara Municipal, em 
conformidade com o artigo 16.º do Regulamento;------------------------------------------  
● A próxima reunião ordinária da Câmara Municipal se encontra agendada para 7 de 
julho e que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, “Em 
circunstâncias excecionais e, no caso de, por motivo de urgência, não ser possível 
reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, o presidente pode praticar quaisquer 
atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira 
reunião realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade.”------------------------  
------Neste sentido, ao abrigo da competência atrás mencionada procedeu-se à 
aquisição dos serviços de transporte, no valor de 6.203.75€, de acordo com o 
orçamento em anexo.------------------------------------------------------------------------- 
------Deste modo e, nos termos legais, a presente informação deve ser presente à 
próxima reunião da Câmara Municipal, para efeitos de deliberação de ratificação.------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Paula Dinis, 
datado de 01.07.2020: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o acto praticado pela 
Senhora Vice-Presidente, Paula Inês Moreira Dinis em 1 de Julho, nos termos do nº 3 
do art.º 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.--------------------------------------- 
 
 

Cap í tu lo  Terce i ro  

Requerimentos Diversos   

 
------PRIMEIRO: De Vítor Baptista Lopes – Construções, Unipessoal, Lda, a 
requerer a emissão de Certidão de Destaque, de um prédio sito na Gândara, Vila e 
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Freguesia de Arganil, inscrito na respetiva matriz sob o nº 8743 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Arganil sob o nº 630/20061004, com a área de 
2.193m².-------------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente o parecer datado de 25/06/2020, do técnico superior Pedro Simões, que 
se dá por reproduzido, para todos os efeitos legais, e do qual se anexa cópia à acta.--- 

------Despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Paula Dinis, 
datado de 01.07.2020: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com o parecer 
técnico datado de 25/06/2020, aprovar a emissão de Certidão de Destaque de um 
prédio sito na Gândara, Vila e Freguesia de Arganil, inscrito na respectiva matriz sob o 
nº 8743 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Arganil sob o nº 
630/20061004, com a área de 2.193m².---------------------------------------------------- 

------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 Qualificação do Pólo Industrial da Relvinha 
Este – proposta para aprovação de pedido de prorrogação do prazo de execução da 
empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação INF/DGU/450, datada de 25/06/2020, do técnico superior 
Bruno Dinis, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------------  

------Exmo. Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------- 
------1) A empreitada supra referida foi adjudicada por deliberação de câmara datada 
de 17/09/2019, à empresa “Socitop Unipessoal, Lda.” com contrato escrito nº86/2019, 
datado 3/10/2019, pelo valor da sua proposta de 749.228,08€ (setecentos e quarenta 
e nove mil, duzentos e vinte e oito euros e oito cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa 
legal em vigor, com um prazo de execução de 150 dias.----------------------------------- 
------2) Para os devidos efeitos e com vista à fiscalização da empreitada foi adjudicada 
à empresa Gowalk, Lda, a prestação de serviços de fiscalização e coordenação de 
segurança e Saúde da empreitada nos termos das condições contratuais definidas no 
procedimento concursal com a ref.ª ABS 19/2019 e contrato escrito n.º 92/2019 de 25 
de outubro de 2019.-------------------------------------------------------------------------- 
------3) A consignação dos trabalhos ocorreu a 4/11/2019, sendo que, o PSS obra foi 
aprovado pelo DO e comunicada aprovação do mesmo à EE a 28/06/2020, ficando o 
términus dos trabalhos previsto para o dia 26/06/2020.----------------------------------- 
------4) Em 17/06/2020 vem a Entidade Executante com registo de entrada 
E/7037/2020, apresentar o pedido de prorrogação graciosa do prazo de execução da 
obra em 90 dias com os seguintes fundamentos:------------------------------------------- 
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• “Indefinições/modificações ao projeto que tiveram de aguardar posição do projetista 
e dono de obra, nomeadamente ajuste ao estacionamento do troço B e retificação de 
traçado no troço C;--------------------------------------------------------------------------- 
• Ainda em execução muro de suporte no troço B ao PK 0+200 LE que impossibilita a 
execução do passeio nesse local;------------------------------------------------------------ 
• Ainda a aguardar o reposicionamento dos postes de iluminação pública para fora do 
passeio a arruamento do troço B, bem como dos postes de telecomunicações 
existentes no troço C que condicionam a execução dos referidos passeios;-------------- 
• Execução ainda a decorrer de empreitada paralela por empresa alheia á Socitop na 
nossa área de intervenção;------------------------------------------------------------------- 
• As condições climatéricas adversas de pluviosidade intensa que se fizeram sentir até 
Abril, e tendo em conta os solos argilosos existentes, condicionaram o normal 
desenvolvimento dos trabalhos;------------------------------------------------------------- 
• As circunstâncias decorrentes da situação de saúde pública e crise empresarial 
geradas pela pandemia Covid-19, que originaram constrangimentos ao nível de 
recursos humanos, materiais associados a fornecedores de matérias-primas e 
subsidiarias bem como ao nível de aquisição/manutenção de equipamentos e serviços 
externos;”------------------------------------------------------------------------------------- 
------Para os devidos efeitos a Entidade Executante enviou em anexo o Plano de 
trabalhos ajustado, anexo à presente informação.------------------------------------------ 
------5) Em 16/06/2020 veio a fiscalização apresentar o parecer com ref.ª interna 
EE/1460/2020, (relacionado) onde refere que os motivos e alegações apresentados 
referem-se a situações totalmente alheias à Entidade Executante, concluindo que “As 
Prorrogações Graciosas do prazo para conclusão do contrato de empreitada 
correspondem a um prolongamento ou ampliação do prazo de cumprimento do 
contrato concedido pelo Dono de Obra ao Adjudicatário (empreiteiro) em virtude de 
este não ir conseguir cumprir o prazo de conclusão previsto por razões que, não 
obstante lhe serem (ao empreiteiro) imputáveis, o Dono de Obra entende deverem ser 
relevadas.------------------------------------------------------------------------------------- 
------As Prorrogações Graciosas de prazo não são impostas por Lei, por não 
corresponderem a situações em que a Lei determina essa prorrogação de prazo, pelo 
que são concedidas, ou não, pelo Dono de Obra conforme este entender razoável e 
justo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
------Pelo exposto anteriormente, a Fiscalização entende que o pedido de prorrogação 
de prazo reúne condições para ser aprovado.”---------------------------------------------- 
------6) Face ao exposto pela fiscalização no seu parecer e considerando que não 
estamos perante uma prorrogação de prazo resultante de trabalhos complementares 
nos termos do artigo 373.º do CCP cabe ao Dono de Obra decidir se aceita o pedido de 
prorrogação apresentado pela EE em 90 dias, ficando assim a conclusão da empreitada 
prevista para 24 de setembro de 2020.----------------------------------------------------- 
------Proposta:--------------------------------------------------------------------------------  
---1) Perante o exposto, face ao parecer da fiscalização e alegações apresentadas pela 
EE e considerando que até à data de 29 de maio encontravam-se realizados apenas 
56% dos trabalhos previstos, proponho a aprovação graciosa da prorrogação de prazo 
da empreitada em 90 dias com efeitos a partir de 26 de junho de 2020, bem como a 
aprovação do plano de trabalhos modificado.----------------------------------------------- 
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---2) Uma vez que é solicitada prorrogação graciosa do prazo da empreitada, o 
cronograma financeiro de concurso deverá ser mantido para efeitos de cálculo de 
revisão de preços.----------------------------------------------------------------------------- 
---3) Tendo em conta a urgência na resposta ao pedido de prorrogação do prazo 
formulado pela EE proponho a sua aprovação por despacho superior, devendo para os 
devidos efeitos a presente informação ser submetida à próxima Reunião de Câmara 
para ratificação do ato.----------------------------------------------------------------------- 
------À Consideração Superior,--------------------------------------------------------------- 

------Despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Paula Dinis, 
datado de 25.06.2020: “À Reunião de Câmara”.-------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente para dizer que “conforme referido, o 
empreiteiro vem solicitar a prorrogação do prazo, justificando com algumas situações 
alheias à sua pretensão, nomeadamente as sempre habituais condições climatéricas, a 
situação de saúde pública ao nível dos constrangimentos da afectação de recursos 
humanos e duas situações relacionados com deslocação de postes de 
telecomunicações e de electricidade, que tem sido um processo quase surreal, na 
nossa articulação quer com a EDP quer com a ALTICE, com uma resposta muito tardia 
por parte destas entidades, relativamente às solicitações que são formalizadas. A 
argumentação está toda ela expressa na documentação, sendo que a prorrogação 
pedida é de 3 meses, com o prazo de conclusão da empreitada em 24 de Setembro.”-- 

------A Câmara Municipal de Arganil deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 
prorrogação do prazo de execução da empreitada de Qualificação do Pólo Industrial da 
Relvinha Este, em 90 dias, com efeitos a partir de 26 de Junho de 2020.---------------- 

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

Cap í tu lo  Qu into 

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

------1 – Alteração nº 07 ao Orçamento e alteração nº 07 às GOP de 2020.------------- 

------2 – Alteração nº 08 ao Orçamento e alteração nº 08 às GOP de 2020.------------- 

------3 – Alteração nº 09 ao Orçamento e alteração nº 09 às GOP de 2020.------------- 

------4 – Alteração nº 10 ao Orçamento e alteração nº 10 às GOP de 2020.------------- 

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

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

 
 

____________________________________ 

 
 
 

___________________________________________ 
 


