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21 DE ABRIL DE 2015 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA 

 
 

------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 07, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 07 de Abril 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 07, 
correspondente à reunião ordinária realizada no dia 07 de Abril de 2015.------------- 

 
 
------PRIMEIRO: Teatro Alves Coelho.-------------------------------------------------- 
 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta conjunta 
das bancadas do Partido Social Democrata e Partido Socialista, de prosseguir com 
todos os procedimentos tendo em vista a concretização da requalificação do Teatro 
Alves Coelho, que deverá estar concluída até ao final do presente mandato 
autárquico.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------A Senhora Vereadora Graça Lopes saiu da sala de reuniões, deixando de 
participar nos trabalhos.------------------------------------------------------------------ 
 
 
------SEGUNDO: Apreciação e votação da candidatura para instalação do 
Projecto “AH – Açor Hosteling”, no gabinete nº 5 do Centro Empresarial e 
Tecnológico de Arganil (CETA). Ratificação do acto praticado pelo Senhor 
Presidente em 06 de Abril p.p., nos termos do nº 3 do art.º 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 06 de Abril p.p., nos termos do nº 3 do artigo 35º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.---------------------------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Apreciação e votação da candidatura para instalação do 
Projecto “CAD – Centro de Apoio e Desenvolvimento”, no gabinete nº 15 do 
Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil (CETA). Ratificação do acto 
praticado pelo Senhor Presidente em 11 de Abril p.p., nos termos do nº 3 do art.º 35º 
da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro.----------------------------------------------------- 
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o acto praticado pelo 
Senhor Presidente da Câmara em 11 de Abril p.p., nos termos do nº 3 do artigo 35º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.---------------------------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Concurso Público para a Exploração do Restaurante, Bar e Loja 
de Conveniência, da unidade de apoio ao Parque de Campismo do Sarzedo. 
Cedência da posição contratual.-------------------------------------------------------------  

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: ---------------------- 

------a). Ratificar o acto praticado pelo Senhor Presidente da Câmara em 03 de Março 
p.p., nos termos do nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ------- 

------b) Autorizar a cedência da posição contratual para a empresa Segredos do Açor 
– Atividades Hoteleiras, Lda; --------------------------------------------------------------- 

------c) Solicitar ao cessionário os documentos de habilitação nos termos do n.º 1 do 
art.º 81.º do Código dos Contratos Públicos; ---------------------------------------------- 

------d) Solicitar uma caução no valor de 1.000,00€ (mil euros) ao cessionário; ------- 

------e) Solicitar o curriculum do cessionário (onde constem, pelo menos, a atividade 
desenvolvida nos últimos cinco anos com interesse para a exploração e a experiência 
profissional na área objeto do procedimento); documento subscrito pelo mesmo no 
qual indique os meios humanos a afetar à exploração do Restaurante, Bar e loja de 
conveniência, com a descrição da formação (académica e profissional) e da 
experiência profissional na área objeto da exploração dos meios humanos a recrutar e 
memória descritiva e justificativa, sobre o modo de exercer a exploração do 
Restaurante, Bar e loja de conveniência, demonstrando o reconhecimento da 
competência para divulgação turística do concelho.--------------------------------------- 

------ f) Aprovar a minuta do contrato de cessão da posição contratual. ---------------- 

------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: Apreciação e votação da Revisão Orçamental nº 1/2015.----------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Revisão Orçamental 
nº 1/2015, e submetê-la 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: Concurso público para a execução da prestação de serviços para a 
“Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas” – 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.--------------------------------- 
 
 
------SÉTIMO: Apreciação e votação da proposta de atribuição de subsídios no 
âmbito dos Contratos-Programa (art. 9º), do Regulamento para a Concessão 
de Benefícios Públicos, às Coletividades Culturais e Desportivas do 
Concelho.---------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com os subsídios 
propostos nas informações supra sendo que, aquando da votação do subsídio a atribuir 
ao Rancho Infantil e Juvenil de Coja, a Senhora Vereadora Paula Dinis ausentou-se da 
sala de reuniões, por motivos de impedimento, regressando novamente à sala de 
reuniões, após a análise da atribuição de subsídio em questão, voltando a participar 
nos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------- 

------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.--------------------------------- 
 
 
------OITAVO: Adenda ao contrato de delegação de competências com a União 
de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, relacionada com a entrega da 
gestão de sistemas de abastecimento de águas. Apreciação e votação.------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da Adenda ao 
Contrato de Delegação de Competências com União de Freguesias de Cerdeira e 
Moura da Serra, e submetê-la 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: Apreciação e votação da proposta de alteração ao Regulamento 
Municipal sobre Toponímia e Numeração de Polícia do Concelho de Arganil. - 
 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração 
ao Regulamento Municipal sobre Toponímia e Numeração de Polícia do Concelho de 
Arganil, e submetê-la 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: Apreciação e votação da proposta para aquisição de produtos 
alimentares (reposição de stock), para Loja Social de Arganil, devido ao assalto 
sofrido, no passado dia 2 de abril p.p..----------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto na 
informação supra. ---------------------------------------------------------------------------- 

------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 Lee’or Kriger, residente em Adiça, concelho de Tondela, a 
requerer a concessão da meia-banca interior nº 8 do Mercado Municipal.--------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação de meia 
banca interior no Mercado Municipal, pelo o Senhor Lee’or Kriger, 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.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Do Agrupamento de Escolas de Arganil, com sede em Arganil, 
ofício a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face a despesas com 
consumíveis (pré-escolar e 1º ciclo).-------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 
10.000,00 (dez mil euros), ao Agrupamento de Escolas de Arganil, 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.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Do Agrupamento de Escolas de Arganil, com sede em Arganil, 
ofício a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face a encargos com transporte 
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de aluno portador de deficiência com uma incapacidade permanente global de 60% 
(escola básica 2.3 de Arganil).--------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio, no valor de 
2.095,00€ (dois mil e noventa e cinco euros), ao Agrupamento de Escolas de Arganil, 
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.--------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Da Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova, com sede em 
Côja, ofício a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face a despesas com a 
aquisição de novo fardamento. -------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio, no valor de 
2.000,00€ (dois mil euros), à Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova, 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.--------------------------------- 

 

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

------1 – Da Certificação Legal das Contas, pela BDO & Associados, SROC, Lda. ------- 

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


