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17 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA 

 
 

------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 03, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 03 de Fevereiro 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 João Pedro Pimentel, aprovar a Acta nº 03, 
correspondente à reunião ordinária realizada no dia 03 de Fevereiro de 2015.------- 

 
 

------PRIMEIRO: Proposta para aprovação do Novo Projecto de Regulamento 
Municipal de Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento 
de Águas e do Novo Projecto de Regulamento de Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos.-------------------------------------------------------------------------  

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os presentes Projectos 
de alterações aos Regulamentos supra e conceder o periodo de 30 dias para discussão 
pública do mesmo, nos termos nº 3 do art.º 62º do Decreto Lei nº 194/2009, de 20 
de Agosto, na sua atual redação. ----------------------------------------------------------- 

------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: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – Nomeação 
de Conselheiro/a Local.----------------------------------------------------------------------  

------Analisada que foi a informação supra bem como a proposta do Senhor 
Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear como 
Conselheira Local para a Igualdade a Senhora Vereadora Maria da Graça dos Prazeres 
Ferreira Lopes.------------------------------------------------------------------------------- 

------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: Concurso Público para Utilização e Exploração de Cafetaria e 
Velocípedes no Sub-Paço. Procedimentos inerentes à abertura de procedimento 
concursal.------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Analisado que foi o processo de concurso bem como as propostas apresentadas, 
a Câmara Municipal deliberou o seguinte:--------------------------------------------------- 
------a) Aprovar o anúncio de abertura de concurso, e peças do procedimento, com as 
alterações propostas;------------------------------------------------------------------------- 
------b) Composição do Júri: Presidente: Dr.ª Paula Duarte, Vogais: Dr.ª Raquel 
Tavares e Dr.ª Inês Anjos; Suplentes: Dr.ª Sara Rodrigues e Dr.ª Ivone Alexandre.---- 

------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: Apreciação e votação da proposta apresentada pela empresa 
GTE, Lda, para arrendamento do Laboratório do Centro Empresarial e 
Tecnológico de Arganil (CETA). Ratificação do acto praticado pelo Senhor 
Presidente da Câmara em 2 de Fevereiro 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 2de Fevereiro p.p., nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 
75/2013 de 12 de Setembro.---------------------------------------------------------------- 

------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: 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das Adendas 
aos Contratos de Delegação de Competências com União de Freguesias de Cerdeira e 
Moura da Serra e Junta de Freguesia de Benfeita, e submetê-las 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.--------------------------------- 
 
 
------SEXTO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Arganil, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de pavimentação de dois 
arruamentos na Vila de Arganil, a realizar pela Junta de Freguesia.----------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 
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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: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Benfeita, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de criação de solução de 
estacionamento na aldeia do xisto da Benfeita, a realizar pela Junta de Freguesia.------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo 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.--------------------------------- 
 
 
------OITAVO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Celavisa, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de construção de Zona de Lazer e 
Represa do Vale da Madeira – 3ª Fase, a realizar pela Junta de Freguesia.--------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo 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.--------------------------------- 
 
 
------NONO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Folques, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de remoção do alcatrão e 
construção de calçada entre a Rua José Simões Gouveia e Largo da Capela das Almas 
em Folques, a realizar pela Junta de Freguesia.-------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo 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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Pomares, 
com vista a comparticipar financeiramente as obras de requalificação da Calçada das 
Lameiras às Casas Cimeiras (calcetamento) e alargamento da cozinha do bar do 
Parque de Merendas, a realizar pela Junta de Freguesia.----------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 
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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.--------------------------------- 
 
 

------DÉCIMO PRIMEIRO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia 
de Pombeiro da Beira, com vista a comparticipar financeiramente as obras de 
calcetamento das ruas do Setado, Eira do Lagar e Travessa do Barreiro (Roda-Vale 
Diogo), a realizar pela Junta de Freguesia.-------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo 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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO SEGUNDO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia 
de S. Martinho da Cortiça, com vista a comparticipar financeiramente a renovação e 
instalação de sinalética em toda a Freguesia, instalação de guardas proteção em Sail e 
Urgueira e construção de muro de contenção de terras na rua Portal da Eira (Fronhas), 
a realizar pela Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo 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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO TERCEIRO: Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia 
de Sarzedo, com vista a comparticipar financeiramente as obras de Construção de 
Museu- 2ª Fase, a realizar pelas Juntas de Freguesia.------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo 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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO QUARTO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Cepos e Teixeira, com vista a comparticipar financeiramente as obras 
de requalificação de rua na localidade de Relvas, a realizar pela Junta de Freguesia.---- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo à apreciação da digna Assembleia Municipal. ----------- 
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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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO QUINTO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, com vista a comparticipar 
financeiramente as obras de requalificação de Espaço adjacente à sede da União de 
Freguesias-1ª Fase, a realizar pela Junta de Freguesia.------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo 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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO SEXTO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Côja e Barril de Alva, com vista a comparticipar financeiramente as 
obras de reparação da rua Luís Gouveia, no Barril de Alva, execução de pavimento em 
asfalto betuminoso na rua que liga o Mercado Velho à Coutada, regularização de 
pavimento em cubo de granito na zona do Mercado Velho e execução de pavimento em 
asfalto betuminoso na rua que liga Outeiro às Covadas de Baixo, execução de muro de 
suporte na estrada do Vale do Carro/ Esculca, a realizar pela Junta de Freguesia.------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo 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.--------------------------------- 
 

------DÉCIMO SÉTIMO: Celebração de Contrato-Programa com a União das 
Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz, com vista a comparticipar 
financeiramente as obras de requalificação do Largo da Igreja Matriz, a realizar pela 
Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato 
programa supra, e submetê-lo 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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO OITAVO: Autorização excecional para a abertura de 
procedimentos concursais a recrutar para a constituição de vínculos por 
tempo indeterminado e determinado para postos de trabalho previstos e não 
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ocupados no mapa de pessoal do Município de Arganil relativo ao ano de 
2015. Apreciação e votação. ------------------------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização 
excecional para a abertura de procedimentos concursais a recrutar para a constituição 
de vínculos por tempo indeterminado e determinado para postos de trabalho previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal do Município de Arganil relativo ao ano de 2015, 
nos termos da informação supramencionada e da fundamentação anexa proposta pelo 
Senhor Presidente e, submetê-la a 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.--------------------------------- 
 
 
------DÉCIMO NONO: Emissão de parecer prévio ao recrutamento de 
trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo determinável ou 

determinado e ou sem vínculo de emprego público previamente constituído. 
Apreciação e votação. ----------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio ao 
recrutamento de trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo 
determinável ou determinado e ou sem vínculo de emprego público previamente 
constituído e, submeter a presente deliberação a 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.--------------------------------- 
 
 
------PRIMEIRO: Da Junta de Freguesia de Benfeita, ofício a remeter a proposta 
toponímia para as localidades de Dreia, Pardieiros, Pai das Donas, Luadas, Monte Frio 
e Sardal.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------Presentes as plantas com a toponímia proposta, que se dão por reproduzidas e 
das quais se anexam cópias à acta.-------------------------------------------------------- 

------Analisada que foi a proposta formulada pela Junta de Freguesia e considerando o 
disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
bem como o Regulamento Municipal sobre Toponímia e Numeração de Polícia, 
deliberou-se por unanimidade, estabelecer as denominações pretendidas, a saber:---- 

------Povoação de Dreia:------------------------------------------------------------------ 
------Estrada Principal;----------------------------------------------------------------------- 
------Rua da Ribeira;------------------------------------------------------------------------- 
------Rua António Lourenço Monteiro;------------------------------------------------------ 
------Rua António Gonçalves Antunes;------------------------------------------------------ 
------Rua do Aviário;------------------------------------------------------------------------- 
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------Rua das Carvalhas;-------------------------------------------------------------------- 
------Travessa do Quelho;------------------------------------------------------------------- 
------Travessa da Eira;----------------------------------------------------------------------- 
------Calçada da Fonte;---------------------------------------------------------------------- 
------Largo do Eirado;------------------------------------------------------------------------ 
------Largo Padre António Quaresma;------------------------------------------------------ 
------Caminho dos Lameiros.---------------------------------------------------------------- 

------Povoação de Pardieiros:------------------------------------------------------------ 
------Rua da Olivença;----------------------------------------------------------------------- 
------Rua Alfredo Ferreira Gomes;---------------------------------------------------------- 
------Largo Dr. Fausto Dias;----------------------------------------------------------------- 
------Largo da Praça António José Filipe;--------------------------------------------------- 
------Largo da Senhora da Saúde;---------------------------------------------------------- 
------Largo do Outeiro;---------------------------------------------------------------------- 
------Largo da Fonte Velha;----------------------------------------------------------------- 
------Rua da Carreira;------------------------------------------------------------------------ 
------Rua D. Maria de Nazaré Rodrigues Dias;--------------------------------------------- 
------Rua José Dias Martins Pereira;-------------------------------------------------------- 
------Rua Torta;------------------------------------------------------------------------------ 
------Rua da Fonte Velha;------------------------------------------------------------------- 
------Rua do Vale de Baixo;----------------------------------------------------------------- 
------Rua do Vale de Cima;------------------------------------------------------------------ 
------Rua do Cemitério;---------------------------------------------------------------------- 
------Rua Fundação Dr. Fausto Dias;-------------------------------------------------------- 
------Travessa do Quelho;------------------------------------------------------------------- 
------Travessa dos Lopes;------------------------------------------------------------------- 
------Travessa da Capela;------------------------------------------------------------------- 
------Beco da Penanga;---------------------------------------------------------------------- 
------Travessa dos Vales;-------------------------------------------------------------------- 
------Escadas do Vale;----------------------------------------------------------------------- 
------Escadas do Coição;--------------------------------------------------------------------- 
------Travessa Fundação;-------------------------------------------------------------------- 
------Escadas do Quintal;-------------------------------------------------------------------- 
------Escadas dos Casamentos;------------------------------------------------------------- 
------Beco do Olival;------------------------------------------------------------------------- 
------Estrada do Sardal;--------------------------------------------------------------------- 
------Travessa do Passadiço;---------------------------------------------------------------- 
------Rua do Outeiro;------------------------------------------------------------------------ 
------Eira do Povo;--------------------------------------------------------------------------- 
------Travessa dos Pereiras;----------------------------------------------------------------- 
------Escadas Marcolino;--------------------------------------------------------------------- 
------Travessa Rua Torta;-------------------------------------------------------------------- 
------Travessa do Americano.--------------------------------------------------------------- 

------Povoação de Pai das Donas:------------------------------------------------------- 
------Largo António Simões Dias;----------------------------------------------------------- 
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------Rua do Outeiro;------------------------------------------------------------------------ 
------Rua da Fonte;-------------------------------------------------------------------------- 
------Rua da Capela;------------------------------------------------------------------------- 
------Rua Fundeira;-------------------------------------------------------------------------- 
------Rua Comissão de Melhoramentos;---------------------------------------------------- 
------Travessa do Soito;--------------------------------------------------------------------- 
------Largo Arlindo de Jesus Marques;------------------------------------------------------ 
------Beco das Flores.------------------------------------------------------------------------ 

------Povoação de Luadas:---------------------------------------------------------------- 
------Estrada Principal;----------------------------------------------------------------------- 
------Rua das Aveias;------------------------------------------------------------------------ 
------Largo da Capela;----------------------------------------------------------------------- 
------Largo dos Fundadores;----------------------------------------------------------------- 
------Largo José Gonçalves Matias;--------------------------------------------------------- 
------Travessa do Forno;--------------------------------------------------------------------- 
------Rua Liga de Melhoramentos;---------------------------------------------------------- 
------Rua da Regada;------------------------------------------------------------------------ 
------Escadas da Poça;----------------------------------------------------------------------- 
------Largo do Relógio;---------------------------------------------------------------------- 
------Rua José de Oliveira Branco;---------------------------------------------------------- 
------Beco da Rua Fundeira;----------------------------------------------------------------- 
------Rua Fundeira;-------------------------------------------------------------------------- 
------Rua do Relógio;------------------------------------------------------------------------ 
------Rua dos Colhereiros;------------------------------------------------------------------- 
------Rua Elvira Jesus Fonseca;------------------------------------------------------------- 
------Travessa do Quintal;------------------------------------------------------------------- 
------Rua do Quintal.------------------------------------------------------------------------- 

------Povoação de Monte Frio:----------------------------------------------------------- 
------Rua Principal;--------------------------------------------------------------------------- 
------Rua das Flores;------------------------------------------------------------------------- 
------Largo da Comissão;-------------------------------------------------------------------- 
------Largo Francisco Peres;----------------------------------------------------------------- 
------Rua do Santo;-------------------------------------------------------------------------- 
------Largo do Santo;------------------------------------------------------------------------ 
------Rua da Capela;------------------------------------------------------------------------- 
------Rua da Barroca;------------------------------------------------------------------------ 
------Rua das Penedas;---------------------------------------------------------------------- 
------Rua do Barroco;------------------------------------------------------------------------ 
------Escadas Soalheiras;-------------------------------------------------------------------- 
------Rua da Soalheira;---------------------------------------------------------------------- 
------Rua do Carvalhal;---------------------------------------------------------------------- 
------Largo dos Fundadores;----------------------------------------------------------------- 
------Rua da Eira;---------------------------------------------------------------------------- 
------Escadas do Outeiro;-------------------------------------------------------------------- 
------Rua do Nabal;-------------------------------------------------------------------------- 
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------Travessa do Tanque;------------------------------------------------------------------- 
------Largo do Cimo;------------------------------------------------------------------------- 
------Escadas do Portal;---------------------------------------------------------------------- 
------Travessa das Penedas;----------------------------------------------------------------- 
------Travessa do Chão da Fonte;----------------------------------------------------------- 
------Escadinhas das Penedas;-------------------------------------------------------------- 
------Rua Chão da Fonte;-------------------------------------------------------------------- 
------Rua do Portal;-------------------------------------------------------------------------- 
------Largo do Portal;------------------------------------------------------------------------ 
------Rua do Cimo.--------------------------------------------------------------------------- 

------Povoação de Sardal:----------------------------------------------------------------- 
------Rua Simões Duarte;-------------------------------------------------------------------- 
------Rua Cesário Pereira Filipe;------------------------------------------------------------- 
------Rua Sérgio Pereira dos Anjos;--------------------------------------------------------- 
------Rua Diamantino da Silva;-------------------------------------------------------------- 
------Rua Eng.º Lino Teixeira;--------------------------------------------------------------- 
------Rua Eng.º António Simões Luis;------------------------------------------------------- 
------Rua Américo Filipe;-------------------------------------------------------------------- 
------Rua Ramiro Filipe;---------------------------------------------------------------------- 
------Estrada do Penedo Grande;------------------------------------------------------------ 
------Largo José Gonçalves Pereira;--------------------------------------------------------- 
------Escadinhas do Outeiro;---------------------------------------------------------------- 
------Escadinhas Porfírio Francisco Duarte;------------------------------------------------- 
------Travessa do Outeiro;------------------------------------------------------------------- 
------Largo dos Unidos;---------------------------------------------------------------------- 
------Rua Augusto Filipe;-------------------------------------------------------------------- 
------Beco da Valeira;------------------------------------------------------------------------ 
------Escadinhas António Luis Pereira;------------------------------------------------------ 
------Rua do Cabeço;------------------------------------------------------------------------ 
------Passadiço do Valeiro;------------------------------------------------------------------ 
------Escadinhas do Valeiro;----------------------------------------------------------------- 
------Quelho do Cabeço.--------------------------------------------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: De Joaquim Marques Francisco, residente na Barrosa, Arganil, 
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.-------------------------------- 
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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.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Da Junta de Freguesia de Secarias, com sede nas 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.--------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Da Casa do Povo de S. Martinho da Cortiça, com sede em S. 
Martinho da Cortiça, ofício a solicitar a atribuição de um subsídio para ajudar a custear 
as despesas com obras no edifício da sede.------------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio, no valor de 
1.000,00€ (mil euros), ao abrigo do Regulamento para a Concessão de Benefícios 
Públicos do Município de Arganil.------------------------------------------------------------ 

------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.--------------------------------- 
 
 
------QUINTO: Do Grupo Folclórico da Região de Arganil, com sede em Arganil, 
ofício a solicitar a atribuição de um subsídio para ajudar a custear as despesas com 
uma viagem à Hungria.---------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio, no valor de 
1.000,00€ (mil euros), ao abrigo do Regulamento para a Concessão de Benefícios 
Públicos do Município de Arganil.------------------------------------------------------------ 

------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.--------------------------------- 
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------PRIMEIRO: De José Luis das Neves Soares, com morada no Vale de Zebras, 
Arganil, a requerer operação de destaque de uma parcela de terreno, situada em Vale 
Nicolau, Arganil, com o artigo matricial nº 4453, descrito na Conservatória do registo 
Predial sob o nº 9358/20150128.----------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do requerente. 
Emita-se a certidão de destaque. Notifique-se.-------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 
 

------SEGUNDO: Processo nº 4/1999 – Leonel da Conceição Costa – Proposta 
para não recepção definitiva das obras de urbanização.----------------------------------- 

------Analisados que foram os documentos supra a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade a não receção definitiva das obras de urbanização e dar o prazo de 60 
dias para o requerente proceder em conformidade com o disposto nos pontos 1, 2 e 3 
do citado Auto de Vistoria. ------------------------------------------------------------------ 

------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: Procedimentos para o registo de quatro edifícios de apoio ao 
Mercado Municipal, para concessão de exploração.---------------------------------- 

------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade o seguinte:--------------------------------------------------------------------- 
------a) Emitir a certidão de atravessamento de prédio por arruamento;---------------- 
------b) Aprovar a operação de destaque, dado que a mesma cumpre com o n.º 4 do 
art. 6º do RJUE, na sua atual redação, e emitir a respetiva certidão;--------------------  
------c) Aprovar a Constituição dos edifícios em Regime de Propriedade Horizontal e 
emitir a respetiva certidão.------------------------------------------------------------------ 

------À DGU, para 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.--------------------------------- 

 

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

------1 – Listagem de contratos 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 nº 1 do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro.---------------------------- 
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------2 – Da Empresa Águas do Mondego, com sede em Coimbra, ofício a dar 
conhecimento do Tarifário para 2015. ----------------------------------------------------- 

------3 – Do Acordo e Regulamento da Estrutura de Gestão e Regulamento de 
Adesão à Marca, a celebrar com o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza 
e Florestas, para implementação da marca NATURAL.PT.-------------------------------- 

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


