
 

 
 

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

 
05 DE JANEIRO DE 2016 

 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA 

 

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação da proposta de Regulamento de 
Apoio a Iniciativas Económicas de Interesse Municipal – Arganil 

Investe Mais.--------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

Senhores Vereadores Miguel Ventura e João Pedro Pimentel, aprovar o 
Regulamento de Apoio a Iniciativas Económicas de Interesse Municipal – 
Arganil Investe Mais em apreço.-------  

------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 proposta de Minuta de Contrato 
de Comodato a celebrar entre o Município de Arganil e o Centro Social 

e Paroquial de Côja, para cedência de instalações nos gabinetes 5 e 6 do 
CETA, destinados à Administração e Direção, respetivamente.----------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de 

Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Arganil e o Centro 
Social e Paroquial de Côja e conferir poderes ao Senhor Presidente para, em 

nome da Autarquia, outorgar o documento.-------------------------------------  

------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 CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, SONDAGENS E LEVANTAMENTO ESTRUTURAL DO 

TEATRO ALVES COELHO. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO. ----------
-- 

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor 
Vereador João Pedro Pimentel, 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.-

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

------QUARTO: Apreciação e votação do pedido de aluguer da sala de 
reuniões do CETA, para realização de um workshop. ------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aluguer da 
sala de reuniões do Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil para a 
realização de um workshop, 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.-
-------------------------------- 

 

 
------QUINTO: Acordo de Compromisso Financeiro celebrado entre o 

Município de Arganil e a Associação de Desenvolvimento Turístico 
“Aldeias Históricas de Portugal” – Reforço do valor suportado pelo 

Município. Ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente em 18 de 
Dezembro 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 18 de Dezembro p.p., nos termos do nº 

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

------SEXTO: Processos de Execução Fiscal – designação dos 
intervenientes. Apreciação e votação. ----------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, designar os seguintes 
intervenientes na tramitação processual da execução fiscal:-------------------  
------Técnica Superior, Dr.ª Inês Anjos como “Responsável pelas Execuções 

Fiscais”;--- 
------Assistente Técnica, Cristina Paiva como “Colaboradora das Execuções 

Fiscais”;---- 
------Técnico Superior, Dr. Luis Pedro Carvalho como “Responsável pelas 
Execuções Fiscais”, em regime de substituição;--------------------------------- 

------Técnica Superior, Dr.ª Ivone Alexandre como “Colaboradora das 
Execuções Fiscais”, em regime de substituição;--------------------------------- 

------Assistente Operacional, Zulmira Brás como “Emissora de Certidões de 
Dívida derivadas do Serviço de Taxas e Licenças”;------------------------------ 
------Assistente Operacional, Tânia Oliveira como “Emissora de Certidões de 

Dívida derivadas do Serviço de Gestão de Águas”;------------------------------ 
------Assistente Operacional, Elísio Simões, como “Emissor de Certidões de 

Dívida derivadas do Serviço de Mercados e Feiras”;----------------------------- 
------Assistente Operacional, Marta Pereira, como “Emissor de Certidões de 
Dívida derivadas dos Serviços de Educação”;------------------------------------ 

------Coordenadora Técnica, Ana Luzio, como “Emissor de Certidões de Dívida 
derivadas do Serviço de Faturas da Área Financeira”;------------------- 



------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 Constituição de Fundo 
de Maneio para o ano de 2016.----------------------------------------- 

------Analisada que foi a proposta deliberou-se, por unanimidade, aprovar a 
constituição do Fundo Permanente para o ano de 2016, no montante 
proposto, nos termos do ponto 2.3.4.3 do POCAL.----------------------------- 

------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.-
-------------------------------- 
 

 
------OITAVO: Apreciação e votação da proposta de Constituição de Fundo 

de Caixa para o ano de 2016.------------------------------------------- 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição 

do Fundo de Caixa, nos termos propostos na 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.-

-------------------------------- 
 
------PRIMEIRO: Do Agrupamento de Escolas de Arganil, com sede em 

Arganil, ofício a solicitar apoio financeiro para ajudar a custear as despesas 
com consumíveis nos Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo.---------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição 
de um apoio no valor de 10.000,00€ (dez mil euros) ao Agrupamento de 
Escolas de Arganil, ao abrigo do Regulamento Municipal para a Concessão de 

Benefícios Públicos.---------- 

------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 Fábrica da Igreja Paroquial de Arganil, com sede em 
Arganil, ofício a solicitar apoio financeiro para ajudar a custear as despesas 
inerentes à realização da Festa da Nossa Senhora do Mont’ Alto/2015.--------

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

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

de um apoio no valor de 1.000,00€ (mil euros) à Fábrica da Igreja Paroquial 
de Arganil, ao abrigo do Regulamento Municipal para a Concessão de 
Benefícios Públicos.---------- 



------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: De Maria Alice Brandão, residente na Av. Irmãos Duarte, 

em Arganil, 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.-

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

------QUARTO: De Artur Manuel Travassos Correia, residente no lugar da 
Nogueira, freguesia de Arganil, 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.-
-------------------------------- 

 
------QUINTO: De Serafim Augusto Pinheiro de Carvalho, residente na 
Rua da Esperança, em Secarias, 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.-

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


