
 

 
 
 

M U N I C Í P I O D E A R G A N I L 
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08 DE SETEMBRO DE 2015 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA 

 

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de delimitação de 

uma área de reabilitação urbana do núcleo histórico da vila de 
Arganil.--------------------- 
------Discutido o assunto em apreço e apreciadas as plantas do projecto de 

reabilitação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de delimitação de uma área de reabilitação urbana do núcleo 

histórico da vila de Arganil, com um conjunto de alterações introduzidas, a 
saber:------------------------------------ 

------a) Alteração da configuração na zona do Bairro do Hospital;-------------

----------- 
------b) Integração de um conjunto de edificações no Bairro do Prazo;-------

----------- 
------c) Integração de um conjunto de edificações no Bairro do Sapatinho;--

----------- 
------d) Integração de um conjunto de edificações no Bairro da Barreira.-----
----------- 

------A Câmara Municipal deliberou ainda, por unanimidade, submeter a 
proposta 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.-
------------------------------- 

 
------SEGUNDO: Apreciação e votação da Minuta de Protocolo a celebrar 
entre o Município de Arganil e a Águas do Centro Litoral S.A., que visa 

regular os termos de integração no Sistema Municipal de Abastecimento de 
Água e Saneamento do Centro Litoral, dos Subsistemas Autónomos de 

Abastecimento de Água de Alagoa, Alqueve, Feijoal, Pomares e Vila Cova de 
Alva. Ratificação do acto praticado pelo Senhor Presidente da Câmara no dia 
4 de Setembro de 2015 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 em 4 de Setembro p.p., nos termos do nº 
3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.------------------------

--------------------------------------- 


