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20 DE JANEIRO DE 2015 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA  

 
 

------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 01, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 06 de Janeiro de 2015.------------------------------------ 

------Lida que foi em voz alta, analisado o seu conteúdo e produzidos os 
esclarecimentos necessários, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do Senhor Vereador Miguel Ventura, aprovar a Acta nº 01, correspondente 
à reunião ordinária realizada no dia 06 de Janeiro de 2015.--------------------------- 

 

------PRIMEIRO: Despacho nº 1/GP/2015 – Colocação da Bandeira Municipal 
a meia haste, durante o dia 13 de Janeiro de 2015, em sinal de luto municipal 
pelo falecimento do Dr. Armando Dinis Cosme. Ratificação do acto praticado pelo 
Senhor Presidente da Câmara em 12 de Janeiro p.p., nos termos do nº 3 do artigo 
35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o acto praticado pelo 
Senhor Presidente em 12 de Janeiro p.p., nos termos do nº 3 do artigo 35º da Lei nº 
75/2013, de 12 de Setembro.--------------------------------------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: 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. Apreciação e votação.--------------------------------- 

------A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, renovar a 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, nos termos da informação supra.--------------------- 

------Deliberou ainda, por unanimidade, submeter o assunto à apreciação 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.-------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: De Paulo Jorge Pereira Santos, sócio gerente da Sociedade 
Comercial  “Relíquias da Estrela, Lda”,  Vila Nova de Oliveirinha, pedido de Concessão 
de meia loja no Mercado Municipal.--------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação da meia – 
loja nº 8 no Mercado Municipal, para o Senhor Paulo Jorge Pereira Santos, sócio 
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gerente da Sociedade Comercial  “Relíquias da Estrela, Lda”, nos termos da 
informação supra. Notifique-se.------------------------------------------------------------- 

------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: Proposta para Emissão de Pareceres Vinculativos para 
regularização de Ajustes Diretos –  Regime Simplificado: 1 -  Aquisição de serviços 
para a elaboração do diagnóstico de eficiência energética na iluminação 
pública no Concelho de Arganil; 2 -  Aquisição de serviços para a conceção de 
nova imagem para o kit de promoção turística do Concelho de Arganil e para 
produtos de merchandising; 3 -  Aquisição de serviços para tradução para inglês 
dos conteúdos que integram o mapa de promoção turística do Concelho de 
Arganil.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir os pareceres prévios 
favoráveis, nos termos das propostas 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.-------------------------------- 
 
  
------QUINTO: Proposta de Prestação de serviços para a “Manutenção de 
serviço de voz e dados”. Decisão de Contratar; autorização para a realização 
da despesa e escolha do procedimento de formação de contrato. 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.--------------------------------- 
 
 
------SEXTO: Concurso Público para a Exploração do Restaurante, Bar e Loja 
de Conveniência da unidade de apoio ao Parque de Campismo do Sarzedo. 
Aprovação das peças do procedimento; nomeação do júri do concurso.-----------------  

------Analisado que foi o processo de concurso bem como a proposta apresentada pelo 
Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou o seguinte:----------------------------- 
------a) Aprovar o anúncio de abertura de concurso, e peças do procedimento.---------- 
------b) Composição do Júri: Presidente: Paula Duarte, Vogais: Raquel Tavares e Sara 
Rodrigues; Suplentes: Ivone Alexandre e Inês Anjos.-------------------------------------- 
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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.-------------------------------- 
 
 
------SÉTIMO: Proposta para Pagamento de danos relativos ao colapso do muro 
de suporte em Pisão, Côja.--------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Comissão de 
Melhoramentos do Pisão a indemnização no valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos 
euros). À Secção Financeira.---------------------------------------------------------------- 

------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: Da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Côja, pedido de apoio financeiro ao abrigo do Regulamento para a Concessão de 
Benefícios Públicos, para aquisição de desfibrilhadores.----------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio, no valor de 
10.000,00€ (dez mil euros), ao abrigo do Regulamento para a Concessão de 
Benefícios Públicos do Município de Arganil, para aquisição de desfibrilhadores.-------- 

------Dê-se conhecimento de tal liberalidade à Secção Financeira, com vista à ulterior 
operacionalização da deliberação.----------------------------------------------------------- 

------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 Fernando Nunes e outras, residente em Odivelas, a requerer 
a emissão de certidão de constituição em regime de propriedade horizontal, de um 
edifício localizado na em Anseriz, União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz, 
inscrito na Conservatória Predial de Arganil com o nº 914/20120710.------------------- 

------Analisado que foi o processo deliberou-se, por unanimidade, emitir a certidão. À 
DGU para operacionalização.---------------------------------------------------------------- 

------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.-------------------------------- 
 

------O Senhor Presidente deu conhecimento do seguinte:------------------------------ 

------1 – Da Alteração nº 14 ao Orçamento e da alteração nº 14 às GOP de 2014.-----  

------2 – Da Alteração nº 15 ao Orçamento e da alteração nº 15 às GOP de 2014.----- 
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------3 - Da Alteração nº 16 ao Orçamento e da alteração nº 16 às GOP de 2014.----- 

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

 


