
 
 
 
 
 
 
 
 

M U N I C Í P I O  D E  A R G A N I L  
CÂMARA MUNICIPAL  

 

 
 

1

 
2 DE JUNHO DE 2015 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA 

 
 

------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 10, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 19 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 10, correspondente à reunião ordinária realizada no dia 19 de Maio de 
2015.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------PRIMEIRO: Proposta para abertura de um procedimento do tipo “Ajuste 
Directo” para celebração de contrato de prestação de serviços de elaboração 
dos projectos de especialidades da Reabilitação do Teatro Alves Coelho. 
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: Apreciação e votação do Regulamento do “Concurso 
Gastronómico Feira das Freguesias 2015” – Feira das Freguesias – X Mostra 
Gastronómica.--------------------------------------------------------------------------------- 

------Analisado que foi o Regulamento em apreço, 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.--------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Apreciação e votação do Projecto de Regulamento do Campo de 
Futebol Dr. Eduardo Ralha.---------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto de 
Regulamento do Campo de Futebol Dr. Eduardo Ralha e conceder o periodo de 30 dias 
para discussão pública do mesmo, nos termos do art.º 101º do Código do 
Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------------------- 

------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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------QUARTO: Apreciação e votação de Proposta de marcação de Reunião de 
Câmara Extraordinária, de carácter público.------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, marcar uma reunião 
extraordinária, de carácter público, para o dia 23 de Junho de 2015, a realizar às 
10.30 horas.---------------------------------------------------------------------------------- 

------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 Paulo Jorge Almeida Martins, Assistente Técnico do Município 
de Arganil, requerimento de cessação de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, ao abrigo do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na 
Administração Local.------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a rescisão por mútuo 
acordo, nos termos requeridos legais.------------------------------------------------------ 

------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: Da Junta de Freguesia de Arganil, ofício a propor a atribuição de 
toponímia nas localidades de Arganil (um arruamento), Lomba e Torrozelas.----------- 

------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 sobre Toponímia e Numeração de Polícia, deliberou-se por 
unanimidade, estabelecer as denominações pretendidas, a saber:----------------------- 

------Arganil:------------------------------------------------------------------------------ 
------Travessa José Joaquim.---------------------------------------------------------------- 

------Lomba:--------------------------------------------------------------------------------- 
------Rua Principal;--------------------------------------------------------------------------- 
------Caminho da Costa;--------------------------------------------------------------------- 
------Largo das Almas;----------------------------------------------------------------------- 
------Estrada da Serra;---------------------------------------------------------------------- 
------Travessa da Estrada da Serra;-------------------------------------------------------- 
------Rua do Passadiço;---------------------------------------------------------------------- 
------Rua do Quebra-Costas;---------------------------------------------------------------- 
------Rua do Pátio Velho;-------------------------------------------------------------------- 
------Caminho da Fonte;--------------------------------------------------------------------- 
------Caminho da Eira;----------------------------------------------------------------------- 
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------Estrada do Rebolo.--------------------------------------------------------------------- 

------Torrozelas:---------------------------------------------------------------------------- 
------Rua José Diniz de Campos;------------------------------------------------------------ 
------Largo Família Cruz Neves;------------------------------------------------------------- 
------Rua Padre José Martins Cruz Dinis;--------------------------------------------------- 
------Rua António Lourenço Espírito Santo;------------------------------------------------ 
------Rua José Neves Reis;------------------------------------------------------------------ 
------Rua António Baptista;------------------------------------------------------------------ 
------Rua António Augusto Lopes;---------------------------------------------------------- 
------Rua Joaquim Diniz Neves;------------------------------------------------------------- 
------Escadinhas José Reis Júnior;---------------------------------------------------------- 
------Rua Mário da Pena Baptista;---------------------------------------------------------- 
------Largo Pedro Neves Reis;--------------------------------------------------------------- 
------Estrada do Soito;----------------------------------------------------------------------- 
------Estrada Municipal 544;---------------------------------------------------------------- 
------Rua da Malhada;----------------------------------------------------------------------- 
------Rua Alberto Assunção Gonçalves.----------------------------------------------------- 

------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 Vespa Clube Serra do Açor, com sede nas Secarias, 
pedido de atribuição de material para obras de requalificação da sede da Associação.-- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 
consubstanciado na entrega de cimento, areia, tinta para exterior, tijolo burro, barras 
de ferro, blocos, telhas, mosaicos e azulejos, no valor total de 1.517,46€ (mil 
quinhentos e dezassete euros e quarenta e seis cêntimos), nas quantidades e com as 
características de acordo com orçamento anexo, ao abrigo do Regulamento para a 
Concessão de Benefícios Públicos do Município de Arganil.-------------------------------- 

------À Secção Financeira, 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.--------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Da Associação de Bombeiros Voluntários Argus, com sede em 
Arganil, pedido de apoio financeiro para ajudar a custear as despesas com a aquisição 
de uma nova viatura de combate a incêndios.---------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à 
Associação de Bombeiros Voluntários Argus, no valor de 10.000,00€ (dez mil euros), 
ao abrigo do Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos do Município de 
Arganil.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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------À Secção Financeira, 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.--------------------------------- 
 
 
------PRIMEIRO: “Reabilitação da Antiga Cerâmica Arganilense” – Proposta 
para aprovação de conta final. Ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente 
em 18 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 18 de Maio de 2015, nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 
75/2013 de 12 de Setembro.---------------------------------------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: “Construção da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, Pré-
Escolar e Creche de Côja” – Proposta para homologação do Auto de Recepção 
Definitiva de 13/5/2015.------------------------------------------------------------------ 

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

------a) – Homologar o Auto de Recepção Definitiva, anexo;------------------------------ 

------b) – Libertar a caução no valor de 11.634,56€ (onze mil seiscentos e trinta e 
quatro euros e cinquenta e seis cêntimos).------------------------------------------------ 

------À Secção Financeira 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 – Alteração nº 4 ao Orçamento de 2015 e alteração nº 4 às GOP de 2015.------ 

------2 – Alteração do trânsito e estacionamento da praça de táxis e paragem de 
autocarros, na Fonte de Amandos, Arganil, aquando da Feira de Freguesias de 2015.---  

------3 – Ofício do Governo de Portugal – Secretário de Estado da Administração Local, 
ofício sobre a transferência da Universalidade da Assembleia Distrital de Coimbra.------ 

------4 – Esclarecimento sobre os impedimentos dos Vereadores nas deliberações de 
Câmara, nos termos do CPA.----------------------------------------------------------------- 

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

 


