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MUNICÍPIO DE ARGANIL
CÂMARA MUNICIPAL

17 DE MARÇO DE 2015
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA

------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 05, correspondente à reunião
ordinária realizada no dia 03 de Março 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 05, correspondente à reunião ordinária realizada no dia 03 de Março de
2015.-----------------------------------------------------------------------------------------

------PRIMEIRO: Apreciação e votação do Plano de Transportes Escolares – Ano
Lectivo 2015/2016.----------------------------------------------------------------------------Analisado que foi o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo
2015/2016, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-lo.---------------------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 José Carlos da Cunha Silva, residente na Rua Frederico
Freitas Simões, nº 4, 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.------------------------------------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: De Marc Emiel Johan Dewaelshe, residente na Rua das
Tosqueiras, Vinhó, União das Freguesias de Vila Cova do Alva e Anseriz, 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
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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.---------------------------------

------PRIMEIRO: Da empresa A Casa da Tiaugusta Unipessoal, Lda com sede
em Campolide, a requer licença especial para acabamentos da alteração de
habitação para empreendimento turístico em espaço rural, na modalidade de casa de
campo, localizada em Sequeiros, freguesia de Celavisa.---------------------------------------Analisado o processo em apreço e considerando o conteúdo da informação
supra, deliberou-se, por unanimidade, emitir a respectiva licença, dado que não se
mostra aconselhável a demolição da obra, por razões ambientais, urbanísticas,
técnicas e económicas. 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 – Teor de uma carta enviada pela empresa Soares & Damião relativamente à
caducidade do processo de construção de edifício para indústria transformadora na
Zona Industrial da Relvinha.---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------

