
 

 
 
 

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

 
18 DE AGOSTO DE 2015 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA 

 

 
------PRIMEIRO: Proposta para abertura de um procedimento do tipo 

Ajuste Directo para a prestação de serviços de “Animação e Logística 
da XXXIV Ficabeira e Feira do Mont’Alto 2015”. Emissão de Parecer 
Prévio Vinculativo.------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir o parecer prévio 
favorável, nos termos da proposta supra.---------------------------------------

----------- 

------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 alteração do Horário 
de Funcionamento e Utilização da Piscina Municipal de Arganil, aos 
sábados, para a nova época desportiva 2015/2016.-----------------------------

----------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração 

proposta nos termos da informação supra.--------------------------------------
--------------------- 

------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 do pedido de aceitação de doação 
a favor do Município de Arganil, feita pela Freguesia de Secarias, de dois 

prédios rústicos, sitos nas Secarias, inscritos nas respectivas matrizes sob os 
números 407 e 408, correspondentes aos terrenos ocupados pela ETAR.-----
----------------------------------  

------Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aceitar a doação, a favor do Município, do prédio inscrito na matriz predial 

rústica da freguesia de Secarias sob o nº 407º, descrito como terreno de 
semeadura com 290 m2, que confronta a norte com barroca, a sul com 
caminho, a nascente com António Francisco Caldeira e a poente com Maria 

Celina de Lurdes Branco, e prédio inscrito na matriz predial rústica da 
freguesia de Secarias sob o nº 408º, descrito como terreno de semeadura 



com 290 m2, que confronta a norte com barroca, a sul com caminho, a 

nascente com António Ferreira e a poente com António Martins Caldeira, 
propriedade de António de Oliveira Caldeira, prédios ocupados pela obra da 

ETAR das Secarias, de acordo com a informação supra.------------------------
------------------------------------ 

------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.-

-------------------------------- 
------PRIMEIRO: De Maria Elisabete Pinto Figueiredo, residente na 
Urgueira, freguesia de S. Martinho da Cortiça, requerimento ao abrigo do nº 

2 do artigo 40.º do Regulamento do Serviço de Distribuição/Abastecimento 
de Água e Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Município de 

Arganil - débito do consumo de água ao preço do escalão correspondente ao 
consumo aprovado pela média do ano anterior; débito das taxas de resíduos 
sólidos, em função do consumo aprovado pela média do ano anterior e débito 

das taxas de saneamento, em função do consumo aprovado pela média do 
ano anterior.------------------------------------------------------ 

------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, aprová-la, nos termos propostos na mesma.--------------------

----------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em 
minuta, no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo 

sétimo artigo da lei nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.-
-------------------------------- 

 
 
------SEGUNDO: De José Gonçalves Caldeira, residente no lugar e 

freguesia de Secarias, requerimento ao abrigo do nº 2 do artigo 40.º do 
Regulamento do Serviço de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema 

de Saneamento de Águas Residuais do Município de Arganil - débito do 
consumo de água ao preço do escalão correspondente ao consumo aprovado 
pela média do ano anterior; débito das taxas de resíduos sólidos, em função 

do consumo aprovado pela média do ano anterior e débito das taxas de 
saneamento, em função do consumo aprovado pela média do ano anterior.-

------------------------------------------------------------------------------------- 

------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, aprová-la, nos termos propostos na mesma.--------------------

----------- 

------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: Da Caixa Geral de Aposentações, com sede em Lisboa, 
ofício a comunicar o reconhecimento da aposentação do Encarregado 

Operacional, José Domingos Lourenço das Neves, com efeitos a partir de 
13.07.2015.--------------------- 



------O Executivo tomou conhecimento da aposentação e deliberou, por 

unanimidade, desejar as maiores felicidades ao Senhor José Domingos 
Lourenço das Neves, na sua nova condição de aposentado e que esta nova 

fase da sua vida seja desfrutada com saúde e sorte.---------------------------
----------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente agradeceu ainda o trabalho desenvolvido pelo 

Senhor José na Câmara Municipal, ao longo dos anos.-------------------------
------------------------- 

 


