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05 DE MAIO DE 2015 
 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA 
 

 
------PRIMEIRO: Discussão e aprovação da Acta nº 08, correspondente à reunião 
ordinária realizada no dia 21 de Abril de 2015.------------------------------------------- 

------Lida que foi em voz alta, analisado o seu conteúdo e produzidos os 
esclarecimentos necessários, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a Acta nº 08, correspondente à reunião ordinária realizada no dia 21 de Abril de 
2015.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------PRIMEIRO: Apreciação e votação do Projeto de Regulamento de Ação 
Social Escolar.-------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto de 
Regulamento de Ação Social Escolar e conceder o periodo de 30 dias para discussão 
pública do mesmo, nos termos do art. 100º do Código do Procedimento 
Administrativo.-------------------------------------------------------------------------------- 

------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 celebração de Protocolo 
entre o Município de Arganil, a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Arganil, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Côja e a Eurosistra Portugal, Lda, com vista à criação de um serviço de 
restabelecimento das condições de segurança rodoviária.------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de 
Protocolo entre o Município de Arganil, a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Arganil, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Côja e 
a Eurosistra Portugal, Lda, com vista à criação de um serviço de restabelecimento das 
condições de segurança rodoviária.--------------------------------------------------------- 

------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 para atribuição de Bolsas de 
participação aos Alunos do Concelho de Arganil que irão participar nas 
Actividades da “Universidade de Verão”, coordenadas pela Universidade de 
Coimbra e na “Escola de Verão Júnior”, actividades coordenadas pela Escola 
Superior de Educação de Coimbra – Julho de 2015.--------------------------------- 
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o proposto na 
informação supra.---------------------------------------------------------------------------- 

------À Secção Financeira, para 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.-------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Apreciação e votação da candidatura para instalação da empresa 
Iberalva, Lda, no gabinete nº 2 do Centro Empresarial e Tecnológico de 
Arganil (CETA).-----------------------------------------------------------------------------  

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a instalação da 
empresa Iberalva, Lda, no gabinete nº 2 do Centro Empresarial e Tecnológico de 
Arganil (CETA).------------------------------------------------------------------------------- 

------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: Proposta para abertura de um procedimento do tipo “Ajuste 
Directo” para a elaboração de Projecto de Execução da ETAR da Zona 
Industrial da Relvinha. 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.-------------------------------- 
 
------PRIMEIRO: Da Junta de Freguesia de Pomares, a remeter proposta da 
Comissão de Melhoramentos de Sobral Gordo propondo a atribuição de toponímia 
à povoação de Sobral Gordo.---------------------------------------------------------------- 

------Presentes as plantas com a toponímia proposta, que se dão por reproduzidas e 
das quais se anexam cópias à acta.-------------------------------------------------------- 

------Analisada que foi a proposta formulada pela Comissão de Melhoramentos 
referida, 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 Municipal sobre Toponímia e 
Numeração de Polícia, deliberou-se por unanimidade, estabelecer as denominações 
pretendidas, a saber:------------------------------------------------------------------------ 

------Povoação de Sobral Gordo:--------------------------------------------------------- 
------Av. Dos Castanheiros;----------------------------------------------------------------- 
------Rua Albano Francisco;----------------------------------------------------------------- 
------Largo da Courela;---------------------------------------------------------------------- 
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------Travessa da Escola;-------------------------------------------------------------------- 
------Rua dos Fundadores da C.M.S.G.;---------------------------------------------------- 
------Largo António Maria Filipe;------------------------------------------------------------ 
------Rua da Eira;---------------------------------------------------------------------------- 
------Rua das Oliveiras;---------------------------------------------------------------------- 
------Travessa da Cerejeira;----------------------------------------------------------------- 
------Travessa do Depósito;----------------------------------------------------------------- 
------Rua dos Tanques;---------------------------------------------------------------------- 
------Largo da Capela;----------------------------------------------------------------------- 
------Rua Abílio Nunes;---------------------------------------------------------------------- 
------Rua N. Sr.ª Da Nazaré;---------------------------------------------------------------- 
------Rua António Martins;------------------------------------------------------------------- 
------Travessa do Cotovelo;----------------------------------------------------------------- 
------Largo da Fonte;------------------------------------------------------------------------ 
------Rua do Meio;--------------------------------------------------------------------------- 
------Escadas do Forno;---------------------------------------------------------------------- 
------Escadas do Chafariz da Fonte;-------------------------------------------------------- 
------Escadas do Resineiro;------------------------------------------------------------------ 
------Rua Germano da Costa;--------------------------------------------------------------- 
------Travessa Raízes do Sobral Gordo;----------------------------------------------------- 
------Rua da Quelha;------------------------------------------------------------------------- 
------Chão do Forno;------------------------------------------------------------------------- 
------Travessa da Saudade;----------------------------------------------------------------- 
------Rua Joaquim da Costa;---------------------------------------------------------------- 
------Rua do Sobreiro;----------------------------------------------------------------------- 
------Estrada da Eira Fundeira.-------------------------------------------------------------- 

------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: De Alexandre Miguel Dias Nogueira, residente em S. Martinho da 
Cortiça, a requerer a concessão da banca interior nº 3 do Mercado Municipal.----------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação da meia 
banca interior nº 3, no Mercado Municipal, pelo Senhor Alexandre Miguel Dias 
Nogueira, nos termos da informação supra. Notifique-se.--------------------------------- 

------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: Da APPACDM de Arganil, pedido de apoio financeiro para fazer 
face a despesas com a reabilitação de instalações sanitárias nas suas instalações 
sede.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 
10.583,31 (dez mil quinhentos e oitenta e três euros e trinta e um cêntimos), à 
APPACDM de Arganil, ao abrigo do Regulamento para a Concessão de Benefícios 
Públicos do Município de Arganil.------------------------------------------------------------ 
------À Secção Financeira, para 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.-------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Da Fábrica da Igreja Paroquial de Côja, com sede em Côja, pedido 
de apoio financeiro para ajudar a custear as despesas com as obras da Casa Mortuária 
de Côja.---------------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 
30.000,00 (trinta mil euros), à Fábrica da Igreja Paroquial de Côja, ao abrigo do 
Regulamento para a Concessão de Benefícios Públicos do Município de Arganil.--------- 
------À Secção Financeira, para 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.-------------------------------- 
 
 


