
 

 
 

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

 
30 DE OUTUBRO DE 2015 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA 

 

------PRIMEIRO: GOP - Plano Plurianual de Investimentos e 

Atividades Mais Relevantes para o ano de 2016. Apreciação e votação.-

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

------Nele se consigna, nomeadamente, que o total das Grandes Opções do 
Plano previstas para o próximo ano ascende a 13.303.186,00€.---------------

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

------Terminada que foi a análise do Plano Plurianual de Investimentos para 

o Ano Financeiro de 2016, deliberou-se, por maioria, com os votos contra dos 
Senhores Vereadores Eduardo Miguel Duarte Ventura e João Pedro Travassos 

de Carvalho Pimentel, aprová-lo e submetê-lo à apreciação e aprovação da 
digna Assembleia Municipal.------------------------------------------------------
------------------------------- 

------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: Orçamento de Receita e Despesa e Mapa de Pessoal 

para o ano de 2016. Apreciação e votação.-----------------------------------
-------------------- 

------Nele se consigna, nomeadamente, que se estima o montante total de 

receitas em 18.688.373,00€, sendo 11.561.414,00€ de receitas correntes e 
7.126.959,00€ de capital e o montante das despesas em 18.688.373,00€, 

sendo 9.302.647,00€ de despesas correntes e 9.385.726,00€ de capital.----
--------------------------------------- 
 

------Terminada que foi a análise do Orçamento do Município para o Ano 
Financeiro de 2016, bem como do respetivo mapa de pessoal que o 

acompanhava nos termos do nº 2 do art. 4 da Lei nº 12-A/2008 de 27 de 
Fevereiro, deliberou-se, por maioria, com os votos contra dos Senhores 
Vereadores Eduardo Miguel Duarte Ventura e João Pedro Travassos de 

Carvalho Pimentel, aprová-lo e submetê-lo à apreciação e aprovação da digna 
Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------

---- 



------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.-

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

 


