
 

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

  
02 DE FEVEREIRO DE 2016  

  
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA  

  

------PRIMEIRO: Apreciação e votação da Proposta de Renovação de  

Contratos de Trabalho em Funções Públicas com Termo Resolutivo  

Certo.-----------------------  

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

Renovação de Contratos de Trabalho em Funções Públicas com Termo  

Resolutivo Certo.------------------------------------------------------------------  

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à 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 Proposta de Alteração ao Mapa 

de Pessoal do ano de 2016.---------------------------------------------------   

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

Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2016.---------------------------------   

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à 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.-

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

  

  

------TERCEIRO: Apreciação e votação da Proposta de autorização para a 

abertura de procedimentos concursais com vista à constituição de 

vínculos de emprego público por tempo indeterminado e determinado 

para os postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 

pessoal para o ano de 2016.---------------  

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

autorização para a abertura de procedimentos concursais com vista à 

constituição de vínculos de emprego público por tempo indeterminado e 



determinado para os postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa 

de pessoal para o ano de 2016.--------   

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à 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.-

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

  

  

------QUARTO: Apreciação e votação da Proposta de Emissão de Parecer 

Prévio ao Recrutamento de Trabalhadores com vínculo de emprego 

público por tempo determinado ou determinável ou sem vínculo de 

emprego público previamente estabelecido.-------------------------------  

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

Emissão de Parecer Prévio ao Recrutamento de Trabalhadores com vínculo de 

emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem vínculo de 

emprego público previamente estabelecido.---------------------------------   

------Deliberou-se ainda, por unanimidade, submeter o assunto à 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.-

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

  

  

------QUINTO: Apreciação e votação da Proposta de abertura de um 

procedimento tipo Concurso Público para a Prestação de Serviços de 

Controlo da Qualidade das águas do Concelho de Arganil, em regime 

de serviços contínuos para os anos de 2016, 2017 e 2018. 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.-

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

  

  

------SEXTO: Apreciação e votação da Proposta de apresentação de 

requerimento à Direção-Geral da Administração Local para 

Declaração de Utilidade Pública – Processo expropriativo parcial da 

parcela nº 7, Sub-Paço, Zona Nascente, em Arganil.---------------------------  

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor 

Vereador Miguel Ventura e a abstenção do Senhor Vereador João Pedro 

Pimentel, aprovar o envio do requerimento à DGAL, 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: Apreciação e votação do Projecto para beneficiação da ETA 

do Feijoal e do Sistema de abastecimento de água de Alagoa, Arganil.- 

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

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de 

Execução de uma Captação de Água para Abastecimento Municipal em Alagoa 

–  Arganil e o Projeto de Execução de Construção de Reservatório de Água 

em Costeiras – Arganil.--  

------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 Contrato de 

Cooperação e Apoio para o Desenvolvimento Económico-Social, 

Ambiental e Defesa da Floresta, a celebrar entre o Município de Arganil e 

a Serra do Açor – Associação de Desenvolvimento Regional - ADESA.---------  

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de 

Cooperação e Apoio para o Desenvolvimento Económico-Social, Ambiental e 

Defesa da Floresta, a celebrar entre o Município de Arganil e a Serra do Açor 

– Associação de Desenvolvimento Regional – ADESA, 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.-

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

  

  

------NONO: Subscrição do Pacto de Milão sobre a política de 

Alimentação. Ratificação do acto praticado pelo Senhor Presidente em 25 de 

Janeiro 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 25 de Janeiro p.p., nos termos do nº 3 

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

  


