
 

 
 

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

 
06 DE OUTUBRO DE 2015 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA 

 

------PRIMEIRO: Colocação da Bandeira Municipal a meia haste, por 
dois dias, em sinal de luto Municipal, devido ao falecimento do Senhor 
Ermelindo do Carmo Ventura, Presidente da Junta de Freguesia de 

Pombeiro da Beira. Ratificação do acto praticado pelo Senhor Presidente da 
Câmara, datado de 28 de Setembro de 2015, nos termos do disposto no nº 3 

do art.º 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.---------------------------
----------------------------------------------- 

------Analisado que foi o referido despacho, deliberou-se, por unanimidade, 

ratificar o acto praticado pelo Senhor Presidente da Câmara, datado de 28 de 
Setembro de 2015, nos termos do disposto no nº 3 do art.º 35º, da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro.-- 
 
 

------SEGUNDO: Apreciação e votação da proposta de designação dos 
representantes do Município, para o Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas de Arganil.---------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a votação não fosse 
feita por voto secreto.------------------------------------------------------ 

------Deliberou ainda, por unanimidade, aprovar os nomes dos três 
representantes do Município no Conselho Geral, a saber:----------------------- 

------Ricardo João Barata Pereira Alves, Presidente da Câmara;--------------- 
------Luis Paulo Carreira Fonseca Costa, Vice-Presidente da Câmara;--------- 
------Maria da Graça dos Prazeres Ferreira Lopes, Vereadora.------------------ 

------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 da proposta de designação de 

Delegado do Município de Arganil na Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas (APDA).------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, designar o Senhor 
Vice-Presidente, Dr. Luis Paulo Costa, como Delegado do Município de Arganil 
na Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas.---- 



------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: Feira das Freguesias 2015 – X Mostra Gastronómica - 
Pagamento das senhas de refeições.-------------------------------------------- 

 
------Analisada que foi a informação supra, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade assumir os encargos propostos na mesma.------------------ 

------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: Apreciação e votação da Norma para o Concurso de 

Mensagens de Natal de 2015.----------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Regras de 
Funcionamento para o Concurso de Mensagens de Natal de 2015.------------  

------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: Apreciação e votação de Adenda ao Contrato de Delegação 

de Competências com a Junta de Freguesia de Benfeita - Entrega do 

Sistema de Abastecimento de Água.-------------------------------- 

 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao 
Contrato de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de 
Benfeita, nos termos da informação 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: Constituição da Comissão Municipal de Toponímia.----- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição 

da Comissão Municipal de Toponímia, constituída pelos seguintes elementos:-
------------- 

------Dr. Luis Paulo Costa;------------------------------------------------------- 
------Professor Jorge Silva;------------------------------------------------------- 
------Senhor Carlos Cerejeira;--------------------------------------------------- 
------Dr.ª Maria Leonarda Tavares;---------------------------------------------- 

------Dr. Eugénio Fróis.----------------------------------------------------------- 

------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: Do GRUPO DESPORTIVO DE S. MARTINHO DA CORTIÇA, com 
sede no lugar e freguesia de S. Martinho da Cortiça, ofício a solicitar a 

atribuição de um subsídio PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 

UMA VIATURA.--------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no 
valor de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros), ao Grupo Desportivo de S. 
Martinho da Cortiça, ao abrigo do Regulamento para a Concessão de 

Benefícios Públicos, do Concelho 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.-
-------------------------------- 

 

------PRIMEIRO: De Previchama – Prevenção de Incêndios e Material 
de Segurança, Lda, com sede na Zona Industrial do Alto do Padrão, Lousã, 

a requerer a dispensa parcial do cumprimento da dotação de lugares de 
estacionamento (alteração de edifício para TER – Casa de Campo), sito na 

Barrosa, Arganil.------------------------ 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a dispensa 
parcial do cumprimento da dotação de lugares de estacionamento, relativa à 

alteração de edifício para TER – Casa de Campo, sito na Barrosa, Arganil, 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 artigo 

quinquagésimo sétimo da lei nº setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de 

Setembro.-------------------------------- 

 

 



------PRIMEIRO: Apreciação e votação de Alteração ao Loteamento com 

alvará nº 2/1999, sito em Casal de S. João, União das Freguesias de Vila 
Cova de Alva e Anseriz – Envio para discussão pública.-------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 
Loteamento com alvará nº 2/1999, sito em Casal de S. João e conceder o 
periodo de 10 dias para discussão pública do mesmo, nos termos da alínea 

a) do n.º 2 do art. 22º do RJUE, na sua atual redação.----------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em 

minuta, no final da reunião, nos termos do número três do artigo 

quinquagésimo sétimo da lei nº setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de 

Setembro.-------------------------------- 

  


