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03 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA  

 
 

------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 02, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 20 de Janeiro de 2015.------------------------------------ 

------Lida que foi em voz alta, analisado o seu conteúdo e produzidos os 
esclarecimentos necessários, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a Acta nº 02, correspondente à reunião ordinária realizada no dia 20 de Janeiro de 
2015.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

------PRIMEIRO: Proposta de prestação de serviços para a “Análise e 
ponderação dos resultados do processo de discussão pública do PDM de 
Arganil”. 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.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Proposta de prestação de serviços de “Publicidade para 2015”. 
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.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Proposta para abertura de procedimento tipo Ajuste Directo para 
Estudo de Delimitação de Perímetros de Proteção de Captações de Água 
Subterrânea para Abastecimento Público. Decisão de Contratar; autorização para 
a realização da despesa; escolha do procedimento de formação de contrato, escolha 
da entidade a convidar e aprovação das peças do procedimento. Emissão de Parecer 
Prévio vinculativo.----------------------------------------------------------------------------  
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------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.--------------------------------- 
 
 

------QUARTO: 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). Aprovação após 
discussão pública.---------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 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) e 
submeter o assunto à 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.--------------------------------- 
 
------O Senhor Vereador Miguel Ventura ausentou-se da sala de reuniões, 
deixando de participar nos trabalhos.-------------------------------------------------- 
 
------QUINTO: Proposta para Cessação do Contrato de Arrendamento para fins 
não habitacionais, celebrado com o empresário Bruno Miguel Ventura Dias, 
relativamente ao Laboratório do Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil 
(CETA). Ratificação do acto praticado pelo Senhor Presidente da Câmara em 19 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 da Câmara em 19 de Janeiro p.p., nos termos do nº 3 do artigo 
35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.-----------------------------------------------  
 
------O Senhor Vereador Miguel Ventura regressou à sala de reuniões, 
voltando a participar nos trabalhos.---------------------------------------------------- 
 
------SEXTO: Proposta para Cessação do Contrato de Arrendamento para fins 
não habitacionais, celebrado com a empresa Tropical Profit, Lda, 
relativamente ao Gabinete nº 5 do Centro Empresarial e Tecnológico de 
Arganil (CETA). Ratificação do acto praticado pelo Senhor Presidente da Câmara em 
28 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 da Câmara em 28 de Janeiro p.p., nos termos do nº 3 do artigo 
35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.-----------------------------------------------  
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------SÉTIMO: Apreciação e votação do Projecto de Regulamento do Concurso 
Ideias de Negócio/Arganil 2015.-------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 
Regulamento do Concurso de Ideias de Negócio/Arganil 2015, com as alterações 
propostas pelo Senhor Presidente.---------------------------------------------------------- 

------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.--------------------------------- 
 
 
------OITAVO: Proposta para celebração de Protocolo de Colaboração para o 
Desenvolvimento Económico, Social e Ambiental entre a Serra do Açor  -  
Associação de Desenvolvimento Regional, designada por ADESA e o Município de 
Arganil.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, celebrar o Protocolo de 
Colaboração para o Desenvolvimento Económico, Social e Ambiental com a Serra do 
Açor - Associação de Desenvolvimento Regional, e conferir poderes ao Senhor 
Presidente para, em nome da Autarquia, proceder à outorga do documento.------------ 

------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 Caixa Geral de Aposentações, com sede em Lisboa, ofício a 
comunicar o reconhecimento da aposentação do Assistente Operacional, José Manuel 
Martins Mendes, com efeitos a partir de 09.01.2015.-------------------------------------- 

------O Executivo tomou conhecimento da aposentação e deliberou, por unanimidade, 
desejar as maiores felicidades ao Senhor José Manuel Martins Mendes, na sua nova 
condição de aposentado e que esta nova fase da sua vida seja desfrutada com saúde 
e sorte.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: De António Gomes Rodrigues, residente no lugar e freguesia do 
Sarzedo, 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------Analisados os documentos em apreço, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, aprovar o requerido, nos termos propostos.-------------------------------- 
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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.--------------------------------- 
 

------PRIMEIRO: Processo nº 9/2009 (Salsicharia Soares & Damião, Lda) – 
Declaração de caducidade da certidão de admissão de comunicação prévia.--- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade da 
certidão de admissão de comunicação prévia nº 1/2012, para a construção de edifício 
destinado a indústria transformadora, no lote nº 2 da Zona Industrial da Relvinha 
Oeste, em nome de Salsicharia Soares & Damião, Lda.----------------------------------- 

------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 1 ao Orçamento e da alteração nº 1 às GOP de 2015.--------  

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


