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19 DE MAIO DE 2015 
 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA 
 
 

------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 09, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 5 de Maio 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 09, correspondente à reunião ordinária realizada no dia 5 de Maio de 
2015.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
------PRIMEIRO: Apreciação e deliberação do Relatório de Ponderação das 
sugestões/reclamações apresentadas no âmbito da discussão pública da 
Revisão do Plano Diretor Municipal de Arganil, nos termos dos nº 5 e nº 8, do 
art.º 77º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório de 
Ponderação das sugestões/reclamações apresentadas no âmbito da discussão pública 
da Revisão do Plano Diretor Municipal de Arganil.----------------------------------------- 

------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: Apreciação e votação de envio da versão final da proposta do 
Plano à CCDRC para efeitos de emissão do parecer final, nos termos do art.º 
78º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.-------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, enviar a versão final da 
proposta do Plano Director Municipal para a CCDRC, para efeitos de emissão do 
parecer final, nos termos do art.º 78º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial.------------------------------------------------------------------------------------ 

------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 do tipo “Ajuste Direto” 
para a animação da Feira Medieval, a realizar nos dias 29 de Maio em Arganil e 13 
de Setembro em Côja. Emissão de Parecer Prévio Vinculativo.---------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir o parecer prévio 
favorável, nos termos da proposta supra.-------------------------------------------------- 
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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: De António Figueiredo Gouveia, residente na localidade de Barril 
de Alva, União das Freguesias de Côja e Barril de Alva, 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 Maria de Lurdes Morais Nunes da Costa Dias, residente na 
localidade de Casal de S. João, União das Freguesias de Vila Cova de 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 
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.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Da Associação Filarmónica de Arganil, com sede em Arganil, 
ofício a solicitar a atribuição de um subsídio para ajudar a custear as despesas com a 
aquisição de novo fardamento. -------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 
467,80€ (quatrocentos e sessenta e sete euros e oitenta cêntimos), 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.----------------------------------------------------------- 
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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.--------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Da Associação Filarmónica de Arganil, com sede em Arganil, ofício 
a solicitar a atribuição de um subsídio para ajudar a custear as despesas com a 
aquisição de instrumentos.---------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio 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: Da Associação Filarmónica de Arganil, com sede em Arganil, ofício 
a solicitar a atribuição de um subsídio para ajudar a custear as despesas de viagem de 
um antigo membro à WASBE Youth Wind Orchestra, que decorrerá em San Jose, 
Califórnia, de 12 a 18 de Julho. ------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 
700,00€ (setecentos 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.--------------------------------- 
 

------SEXTO: Da Caixa Geral de Aposentações, com sede em Lisboa, ofício a 
comunicar o reconhecimento da aposentação do Assistente Operacional, António 
Mendes Guerra, com efeitos a partir de 04.05.2015.-------------------------------------- 

------O Executivo tomou conhecimento da aposentação e deliberou, por unanimidade, 
desejar as maiores felicidades ao Senhor António Mendes Guerra, na sua nova 
condição de aposentado e que esta nova fase da sua vida seja desfrutada com saúde 
e sorte.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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------PRIMEIRO: Da MEO – Serviços de Comunicação Multimédia, S.A., 
comunicação prévia de obras de instalação de postos públicos (telefones) em Pomares, 
Cepos e Teixeira. Emissão de Parecer Prévio Não Vinculativo.-----------------------  

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de parecer 
prévio não vinculativo favorável, nos termos da informação supra. 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.--------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Auto de Recepção Definitiva – Emparcelamento. Processo nº 
3/2005 – Fábrica da Igreja Paroquial do Sarzedo.------------------------------------------ 

------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a recepção definitiva das obras 
de urbanização do emparcelamento e a libertação da caução prestada por garantia 
bancária emitida pelo Banco Comercial Português, S.A. Millennium BCP), no valor de 
1.160,66€, correspondente a 10% do valor inicial.---------------------------------------- 

------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: “Reabilitação da Antiga Cerâmica Arganilense” – Proposta 
para aprovação de revisão de preços definitiva. Ratificação do ato praticado pelo 
Senhor Presidente em 08 de Maio 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 maioria, com a abstenção dos Senhores 
Vereadores Miguel Ventura e João Pedro Pimentel, ratificar o acto praticado pelo 
Senhor Presidente em 08 de Maio 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.--------------------------------- 
 
 
------O Senhor Presidente deu conhecimento do seguinte:-------------------------------- 

------1 – Alteração nº 3 ao Orçamento de 2015 e alteração nº 3 às GOP de 2015.------  

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


