MUNICÍPIODEARGANIL
CÂMARA MUNICIPAL
15 DE DEZEMBRO DE 2015
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA
------PRIMEIRO: Apreciação e votação das Regras de Funcionamento do
Concurso de Leitura “Lê melhor quem lê mais”.-----------------------------------------Analisadas que foram as Regras de Funcionamento do Concurso de
Leitura em apreço, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aproválas.--------------------------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: PROPOSTA PARA ABERTURA DE UM PROCEDIMENTO DO TIPO

CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERITO
QUALIFICADO (PQ) PARA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DE TÉCNICO DE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (TIM) E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
SISTEMA AVAC DO MUNICÍPIO DE ARGANIL PELO PERIODO DE 36 MESES.
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.-------------------------------------TERCEIRO: Apreciação e votação da proposta de Atribuição de
Abono para Falhas.-------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
do Abono para Falhas, nos termos da informação supra.--------------------------------------------

------Aos Recursos Humanos 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.-------------------------------------QUARTO: Apreciação e votação da proposta de Pagamento de vidro
de viatura, na sequência de prejuízos causados por funcionário do Município,
no exercício das suas funções.----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento
de 137,18€ (cento e trinta e sete euros e dezoito cêntimos) ao lesado.-------------------------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.-------------------------------------QUINTO: Apreciação e votação das correções materiais do Plano
Diretor Municipal de Arganil – artº 122º do Decreto Lei nº 80/2015, de 14
de Maio.--------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações
propostas, nos termos da informação supra.---------------------------------------------------Deliberou ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da
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: Apreciação e votação de Alteração ao Contrato Programa
nº 28/2015, celebrado entre o Município de Arganil e a Freguesia de
S. Martinho da Cortiça.---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Alteração ao
Contrato Programa nº 28/2015, celebrado entre o Município de Arganil e a
Freguesia de S. Martinho da Cortiça, nos termos da informação supra.-----------------------------------

------Deliberou ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da
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.-------------------------------------SÉTIMO: Apreciação e votação da proposta de Regulamento de
Apoio a Iniciativas Económicas de Interesse Municipal – Arganil
Investe Mais.--------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que este assunto fosse
adiado para a próxima reunião de Câmara.-------------------------------------------------------

------PRIMEIRO: Apreciação e votação das Regras de Funcionamento do
Concurso de Leitura “Lê melhor quem lê mais”.-----------------------------------------Analisadas que foram as Regras de Funcionamento do Concurso de
Leitura em apreço, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aproválas.--------------------------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: PROPOSTA PARA ABERTURA DE UM PROCEDIMENTO DO TIPO

CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERITO
QUALIFICADO (PQ) PARA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DE TÉCNICO DE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (TIM) E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
SISTEMA AVAC DO MUNICÍPIO DE ARGANIL PELO PERIODO DE 36 MESES.
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.-------------------------------------TERCEIRO: Apreciação e votação da proposta de Atribuição de
Abono para Falhas.-------------------------------------------------------------

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
do Abono para Falhas, nos termos da informação supra.----------------------------Aos Recursos Humanos 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.-------------------------------------QUARTO: Apreciação e votação da proposta de Pagamento de vidro
de viatura, na sequência de prejuízos causados por funcionário do Município,
no exercício das suas funções.----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento
de 137,18€ (cento e trinta e sete euros e dezoito cêntimos) ao lesado.-----------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.-------------------------------------QUINTO: Apreciação e votação das correções materiais do Plano
Diretor Municipal de Arganil – artº 122º do Decreto Lei nº 80/2015, de 14
de Maio.--------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações
propostas, nos termos da informação supra.-----------------------------------------Deliberou ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da
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: Apreciação e votação de Alteração ao Contrato Programa
nº 28/2015, celebrado entre o Município de Arganil e a Freguesia de
S. Martinho da Cortiça.--------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Alteração ao
Contrato Programa nº 28/2015, celebrado entre o Município de Arganil e a
Freguesia de S. Martinho da Cortiça, nos termos da informação supra.----------------------------------------Deliberou ainda, por unanimidade, submeter o assunto à aprovação da
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.--------------------------------

------SÉTIMO: Apreciação e votação da proposta de Regulamento de
Apoio a Iniciativas Económicas de Interesse Municipal – Arganil
Investe Mais.--------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que este assunto fosse
adiado para a próxima reunião de Câmara.------------------------------------PRIMEIRO: Da Junta de Freguesia de Folques, proposta de
Toponímia para as localidades de Folques, Alqueve, Bocado, Mancelavisa,
Monte Redondo, Póvoa de Folques e Salgueiro.--------------------------------------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 a
denominação pretendida, a saber:--------------------------------Folques:-------------------------------------------------------------------------Rua das Alagoas;-----------------------------------------------------------------Rua da Barroca;------------------------------------------------------------------Rua do Sobral;-------------------------------------------------------------------Rua dos Borda d’Água;----------------------------------------------------------Rua do Valceira;------------------------------------------------------------------Rua do Pombal;------------------------------------------------------------------Travessa da Figueira;------------------------------------------------------------Rua do Lavadouro;---------------------------------------------------------------Rua da Casa Branca;-------------------------------------------------------------Rua da Cova do Coelho;---------------------------------------------------------Travessa das Flores.-------------------------------------------------------------Alqueve:-------------------------------------------------------------------------Rua Principal;--------------------------------------------------------------------Rua Vale da Cruz;----------------------------------------------------------------Rua da Eira;----------------------------------------------------------------------Rua do Casal;--------------------------------------------------------------------Travessa do Casal;---------------------------------------------------------------Rua João Duarte Campos;-------------------------------------------------------Calçada da Eira;------------------------------------------------------------------Largo do Chafariz da Fonte;-----------------------------------------------------Rua Manuel Rosário Júnior;-----------------------------------------------------Rua de Baixo;--------------------------------------------------------------------Largo do Vale;--------------------------------------------------------------------Rua do Vale;----------------------------------------------------------------------Rua do Soalheiro;----------------------------------------------------------------Escadas das Penedas;-----------------------------------------------------------Escadas do Santo;---------------------------------------------------------------Rua do Outeiro.------------------------------------------------------------------Bocado:--------------------------------------------------------------------------Rua Principal;--------------------------------------------------------------------Largo da Figueira;----------------------------------------------------------------Rua do Fundo do Povo;-----------------------------------------------------

------Travessa da Fonte de Frades;---------------------------------------------------Travessa do Carmo;-------------------------------------------------------------Travessa da Aurora;-------------------------------------------------------------Escadas de S. João;--------------------------------------------------------------Travessa da Pedreira;------------------------------------------------------------Travessa do Vale;----------------------------------------------------------------Largo de S. João;----------------------------------------------------------------Rua do Piódão;-------------------------------------------------------------------Travessa do Casal;---------------------------------------------------------------Rua de S. João.------------------------------------------------------------------Mancelavisa:--------------------------------------------------------------------Rua Emídio Guimas Calais;------------------------------------------------------Largo da Liga dos Amigos da Mancelavisa;-------------------------------------Rua do Cabeço;------------------------------------------------------------------Rua do Canadá;------------------------------------------------------------------Rua do Santo;--------------------------------------------------------------------Largo da Calçada;----------------------------------------------------------------Rua do Alagão;-------------------------------------------------------------------Rua do Vale da Vinha;-----------------------------------------------------------Rua do Covão;-------------------------------------------------------------------Rua do Outeiro;------------------------------------------------------------------Travessa da Eira do Padre;------------------------------------------------------Caminho da Fonte.----------------------------------------------------Monte Redondo:----------------------------------------------------------------Rua Principal;--------------------------------------------------------------------Rua da Escola;-------------------------------------------------------------------Largo do Outeiro;----------------------------------------------------------------Largo Da Comissão de Melhoramentos do Monte Redondo;-------------------Rua Vale Cimeiro;----------------------------------------------------------------Rua do Soito;---------------------------------------------------------------------Rua da Fonte;--------------------------------------------------------------------Largo da Capela;-----------------------------------------------------------------Travessa nº 1;-------------------------------------------------------------------Travessa nº 2;-------------------------------------------------------------------Travessa nº 3;-------------------------------------------------------------------Travessa nº 4;-------------------------------------------------------------------Travessa nº 5;-------------------------------------------------------------------Travessa nº 6;-------------------------------------------------------------------Travessa nº 7;-------------------------------------------------------------------Travessa nº 8;-------------------------------------------------------------------Travessa nº 9;-------------------------------------------------------------------Travessa nº 10;------------------------------------------------------------------Travessa nº 11.------------------------------------------------------------------Póvoa de Folques:-------------------------------------------------------------Rua de Santiago;-----------------------------------------------------------------Rua de Baixo;--------------------------------------------------------------------Travessa do Lameiro;------------------------------------------------------------Travessa da Figueira;------------------------------------------------------------Travessa do Chafariz;------------------------------------------------------------Rua da Mata;---------------------------------------------------------------------Rua de Cima;----------------------------------------------------------------

------Travessa do Balcão;-------------------------------------------------------------Largo da Eira de Cima;----------------------------------------------------------Rua Caminho Acima;-------------------------------------------------------------Rua do Lameiro;-----------------------------------------------------------------Travessa do Barroco;------------------------------------------------------------Largo da Capela;-----------------------------------------------------------------Rua da Comissão de Melhoramentos da Póvoa de Folques.-------------------Salgueiro:-----------------------------------------------------------------------Largo Lino Teixeira (Eng.);------------------------------------------------------Rua do Vale;----------------------------------------------------------------------Rua do Outeiro;------------------------------------------------------------------Escadas do Vale Cimeiro;--------------------------------------------------------Rua de St.º António;-------------------------------------------------------------Escadas do Cabeceiro;-----------------------------------------------------------Rua das Cortiças.----------------------------------------------------------------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 Superarganil – Supermercados S.A., com sede em
Arganil, a requerer Alteração ao Regime de Propriedade Horizontal, de um
edifício localizado no Bairro do Prazo, Arganil, inscrito na matriz sob o nº
3403.-------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração
requerida, 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.--------------------------------

