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1) Apreciação e votação das Adendas aos contratos de delegação de competências com 
a União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, e Junta de Freguesia de Benfeita, 
relacionadas com a entrega da gestão de sistemas de abastecimento de águas. ------------------------  
 

 Feitos todos os esclarecimentos, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o 

ponto um que foi aprovado pela maioria e havendo oito abstenções dos deputados, Arménia 

Coimbra, Eugénio Fróis, António Simões, Cristina Figueiredo, Fernando Maia Vale, Patrick Dias 

da Cunha, Ana Rita Gonçalves e Luis Moura. 

 Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos termos 

do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------

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

 

2) Apreciação e votação de Contratos Programa: Freguesias de Arganil, Benfeita, 
Celavisa, Folques, Pomares, Pombeiro da Beira, S. Martinho da Cortiça, Sarzedo, União 
de Freguesias de Cepos e Teixeira, União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, 
União de Freguesias de Coja e Barril de Alva e União de Freguesias de Vila Cova de Alva 
e Anseriz.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 ------- Não havendo pedidos para intervir, o Senhor Presidente da Assembleia, colocou à 

votação contrato programa tendo sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------

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

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. -----------------------------------------

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

 
 
3) - Apreciação e votação da Renovação da autorização concedida para a abertura 
excepcional de procedimentos concursais comuns de recrutamento para postos de 
trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município de Arganil, em 
2014.   
 

 ------- O Senhor Presidente da Assembleia, colocou à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------  

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. -----------------------------------------

---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4) - Apreciação e votação da Autorização excepcional para a abertura dos procedimentos 
concursais com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público, por 
tempo indeterminado e determinado, para os postos de trabalho previstos e não 
ocupados, no mapa de pessoal para o ano de 2015. --------------------------------------------------------------  
 

 ------- O Senhor Presidente da Assembleia, colocou à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------  

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. -----------------------------------------

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

 
 

5) - Emissão de parecer prévio ao recrutamento de trabalhadores com vínculo de 
emprego público por tempo determinável ou determinado ou sem vínculo de emprego 
público previamente estabelecido. --------------------------------------------------------------------------------------   
 

 ------- O Senhor Presidente da Assembleia, colocou à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------  

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. -----------------------------------------

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

 
6) Apreciação e votação das Alterações ao Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização (RMEU) e Regulamento Geral e Tabela de Taxas, Licenças e Outras 
Receitas do Município de Arganil (RGTTLORMA). -----------------------------------------------------------------  
 

 Feitos todos os esclarecimentos, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o 

ponto seis, tendo sido aprovado pela maioria, havendo oito abstenções dos deputados, 

Arménia Coimbra, Eugénio Fróis, António Simões, Cristina Figueiredo, Fernando Maia Vale, 

Patrick Dias da Cunha, Ana Rita Gonçalves e António João Lopes e um voto contra do 

Deputado Luis Moura. 

 

 Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos termos 
do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------
------ 
 
 
7) Apreciação e votação da Proposta para Regularização de dívida à ADSE. ---------------------------  
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 ------- O Senhor Presidente da Assembleia, colocou à votação tendo sido aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------  

 ------- Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, nos 

termos do nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. -----------------------------------------

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

8) Apreciação da Listagem de contractos plurianuais celebrados entre 1 de Outubro de 
2014 e 31 de Dezembro de 2014, no âmbito da Autorização Prévia genérica da 
Assembleia Municipal para a assunção de compromissos plurianuais – alínea c), do n.º1 
do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro (lei dos compromissos). ---------------------------------  
 
 
 
9) Informação escrita do Sr. Presidente da Câmara acerca da Actividade do Município, 
bem como da situação financeira do mesmo. -----------------------------------------------------------------------  
 

 


