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Câmara Municipal assina
Compromisso de “Pagamento 
Pontual” e paga a 5 dias
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Câmara Municipal assina Compromisso de "Pagamento 
Pontual" e paga a 5 dias

Câmara Municipal prescinde da participação no IRS
e entrega 226.979,00€ aos seus munícipes

A Câmara Municipal de Arganil é a primeira autar-
quia do país a aderir ao Compromisso “Pagamen-
to Pontual”, uma iniciativa da ACEGE – Associação 
Cristã de Empresários e Gestores, em parceria 
com o IAPMEI e a CIP – Confederação Empresarial 
de Portugal.

Através da assinatura deste Compromisso, que 
decorreu e se consolidou no passado dia 28 de 

Abril, numa cerimónia que contou ainda com a 
conferência do Prof. Augusto Mateus, este Mu-
nicípio anunciou  que efetua os seus pagamentos 
a 5 dias, de acordo com os dados da Direção Geral 
das Autarquias Locais.

Contrariando uma cultura de pagamentos fora 
do prazo, que nas palavras do Prof. Augusto 
Mateus “provoca todos os anos milhares de de-

sempregados” e, em nome da sustentabilidade e  
do crescimento económico e coesão social, este 
compromisso além de “restituir a credibilidade da 
Autarquia junto dos seus fornecedores e a opor-
tunidade para comprar a preços mais acessíveis e 
em linha com os valores de mercado”, constitui-
se um “importante instrumento de reforço da 
competitividade desta autarquia”, como referiu o 
Presidente da Câmara Municipal.

Os Municípios têm direito, em cada ano, a uma 
participação variável até 5% no IRS dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal na respetiva cir-
cunscrição territorial, relativa aos rendimentos 
do ano imediatamente anterior, sendo que é da 
ponderação de cada município prescindir total ou 
parcialmente dessa participação variável.

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de 
Arganil deliberaram por unanimidade, no passado 
ano de 2014, prescindir da totalidade do IRS a 

que esta Autarquia tem direito, o que se traduz 
na entrega, aos cidadãos com domicílio fiscal no 
concelho de Arganil, de 5% do seu IRS.

Apesar de implicar um esforço financeiro signifi-
cativo para a autarquia, a Câmara Municipal en-
tende que o mesmo é absolutamente oportuno, 
na medida em que, para além de potenciar a atra-
tividade do concelho, contribui para minorar as 
consequências da atual conjuntura económica e 
financeira, o que terá consequências diretas nas 

finanças dos munícipes e na qualidade de vida 
destes.

O Município de Arganil devolverá assim este ano, 
relativamente a rendimentos do ano de 2014, um 
total de 226.979,00€ aos seus munícipes, cuja 
decisão resulta do compromisso  assumido pelo 
Executivo Camarário, liderado por Ricardo Pereira 
Alves.
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Prazo Médio de Pagamento

2010

30 % 30 %

73,75%  73,75%

20122011 2013

Índice de Devolução Fiscal

555,24 €

443,31 €

20142013

Dívida Total por Habitante

Prazo Médio de Pagamento determina quanto tempo (em 
meses ou em dias) demora a instituição, em média, a pagar os 
créditos que obtém dos seus Fornecedores e Outros Credores.

A Dívida Total por Habitante representa o total da dívida de 
cada município em valores absolutos a dividir pela população 
ativa. 

Índice de Devolução Fiscal representa o esforço de cada mu-
nicípio na devolução de impostos municipais cuja taxa é defi-
nida anualmente por decisão municipal: taxa de IMI, taxa de 
participação no IRS e taxa de derrama IRC.
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Cara(o) Arganilense:

O concelho de Arganil assume hoje um papel liderante no desenvolvimento da nossa região, fruto de 
uma gestão aberta, transparente e centrada nas pessoas e na resolução dos seus problemas.

Neste contexto, importa, mais do que nunca, saber como é aplicado o dinheiro dos nossos impostos, 
quais são as áreas prioritárias de atuação, quais os investimentos em curso e quais as linhas de ação para o 
Futuro.

Essa é a razão essencial, porque relançamos o Boletim Municipal, que será um instrumento de comuni-
cação, direta, objetiva e sem barreiras, entre o Executivo Camarário e todos os Arganilenses.

O Boletim Municipal, que terá uma periodicidade mensal, renasce agora, com um novo formato, mais 
apelativo e com menores custos!

Queremos que este seja um espaço de afirmação e valorização do Concelho: das suas Instituições, das 
suas empresas, das suas gentes! 

É esse o novo desafio, que, juntos, vamos assumir!

Câmara Municipal avança com 
requalificação do
Teatro Alves Coelho

O Executivo Camarário decidiu, por una-
nimidade, na sua reunião de 21 de Abril, 
avançar com as obras de requalificação 
do Teatro Alves Coelho.
 
Após a conclusão dos projetos de ar-
quitetura e especialidades, que se en-
contram em curso, será lançado o con-
curso público para a empreitada.

O início das obras está previsto para 
os primeiros meses de 2016, devendo 
estar concluídas até ao final do pre-
sente mandato autárquico, de acordo 
com o compromisso assumido com os 
Arganilenses, pelo Executivo Munici-
pal, liderado pelo Eng.º Ricardo Pereira 
Alves. 
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Requalificação de Acessibilidades
no Concelho de Arganil        

Grande Rota Aldeias Históricas 
de Portugal 

une as 12 Aldeias Históricas

Considerando as extensas áreas ardidas 
no Concelho  no  ano  de 2012,   procedeu-
se  à  execução do plano de estabilização de 
emergência pós-incêndio, cujas ações decor-
reram durante o ano de 2014 e terminaram 
em Março do corrente ano. Este plano, in-
teiramente financiado pelo Programa de De-
senvolvimento Rural (PRODER), foi executado 
através de um investimento total de cerca de 
81.000,00 euros. 

As intervenções realizadas têm como objetivo 
a minimização dos efeitos erosivos ocorridos 
após os incêndios, em consequência das fortes 
chuvadas entretanto verificadas, bem como, 
acionar medidas preventivas contra este tipo 
de fenómenos que ainda se farão sentir, de 
proteção de infraestruturas contra a erosão do 
solo e da escorrência superficial.

Obras de Estabilização de
Emergência Pós-incêndio 
em Lomba e Salgueiral

No âmbito da empreitada de Requalificação de Acessibilidades no Concelho, foram intervencionadas as ligações de Arganil ao Vale da Nogueira; a estrada 
que faz a ligação Alqueve-Salgueiral e um troço da estrada EM 544, em Torrozelas, mais concretamente no que diz respeito à contenção do muro de su-
porte à estrada.

A Aldeias Históricas de Portugal – Associação de 
Desenvolvimento Turístico concluiu mais um projeto 
de referência da Rede: a Grande Rota das Aldeias 
Históricas de Portugal (GR22-AHP), cujo percurso une 
as doze Aldeias Históricas. É um ativo de ligação do 
território, de fomento de gestão dos fluxos turísti-
cos dentro da região, de manutenção da paisagem e 
de geração de novas atividades económicas, que, em 
simultâneo, promove, a capacidade efetiva de um tra-
balho de eficiência coletiva ao nível de 19 municípios, 
que assumiram colaborar na requalificação deste re-
curso turístico. 
Com uma extensão de cerca de 565 Km e com uma 
grande riqueza natural como pano de fundo, atraves-
sa as áreas protegidas do Parque Natural da Serra 
da Estrela, Parque Natural do Douro Internacional, e 
Reserva Natural da Serra da Malcata e ainda o Com-
plexo do Açôr, integrante da Rede Natura 2000.
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Encontram-se concluídas as obras de requalifi-
cação do Paço Grande e Largo do Cruzeiro, num 
investimento de cerca de 315.000 €.

As intervenções realizadas, segundo sublinhou o 
Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Eng.º 
Ricardo Pereira Alves, “qualificam, valorizam e 
abrem novos espaços de oportunidade para os 
arganilenses”, acrescentando ainda que “voltá-

mos a dar um passo significativo na concretização 
de dois objetivos que têm norteado toda a nossa 
estratégia de desenvolvimento, nomeadamente, 
fortalecer a estrutura económica e melhorar a 
qualidade de vida dos munícipes”. 

Dotando o simbólico  Largo  do  Cruzeiro  de  
melhores condições para os seus utilizadores, 
bem como à realização da feira semanal no Paço 

Grande, estas obras foram inauguradas no dia 
1 de Março, numa cerimónia que contou com 
a presença de todo o executivo camarário, do 
Vice-Presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) 
Eng.º António Veiga Simão, do Presidente da 
Assembleia Municipal Dr. Avelino Pedroso e do 
Presidente da Junta de Freguesia de Arganil, João 
Travassos.

Requalificação do Paço Grande e Largo do Cruzeiro
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Encerrando o Ciclo Comemorativo dos 900º 
e 500º aniversários dos Forais atribuídos a 
Arganil, o primeiro em 1114, pelo Bispo de 
Coimbra e o segundo, por El-Rei D. Manuel 
em 1514, foi editado por esta Autarquia o 
livro “Forais de Arganil 1114 e 1514” que 
inclui o fac-simile do Foral de D. Manuel à 
Vila de Arganil e seu termo. Através deste 
pretende registar-se e deixar para gerações 
futuras os testemunhos deste percurso, 
que constitui um dos períodos mais mar-
cantes da história do Concelho de Arganil.
No âmbito das diversas conferências pro-

feridas no Ciclo de Encontros sobre a 
História do Concelho de Arganil, realizado 
em 2012 e, para o qual foram convidadas 
personalidades ligadas ao concelho de Ar-
ganil, ou que sobre ele se debruçaram nos 
seus trabalhos académicos, foi editado pela 
Câmara Municipal de Arganil, o livro que 
reúne temas de indelével interesse históri-
co sobre o Concelho, que percorre os temas 
abordados ao longo destes oito Encontros.
Ambas as edições podem ser adquiridas na 
Biblioteca Municipal.

A Piscina Municipal de Arganil ultrapassou as 
60.000 utilizações desde a sua abertura ao públi-
co, a 16 de Março de 2013, o que vem consolidar 
este espaço de referência no que respeita não 
só à saúde e ao lazer, como também à aprendi-
zagem e aperfeiçoamento da natação.  De sali-
entar o excelente trabalho de técnicos e alunos 
no que respeita à Escola de Natação Municipal, 
que, para além de diversos torneios em que tem 
participado, é uma das equipas a competir no 
campeonato do Circuito Municipal de Natação, 
onde tem revelado a qualidade dos seus nada-
dores, através dos excelentes resultados obtidos.

Câmara Municipal edita livros sobre a história do concelho:   
“Forais de Arganil  de 1114  e 1514" e “Encontros Sobre a 
História do Concelho de Arganil”

Piscina Municipal de Arganil
ultrapassou as 60.000 utilizações

Câmara Municipal atribuiu 205.162,60 € às Freguesias e 113.050,00 € às Coletividades
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Coletividade
Associação Filarmónica de Arganil
Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Côja
Sociedade Filarmónica Flor do Alva
Associação Filarmónica Barrilense
União Recreativa e Musical Pomarense
Associação de Moradores – Grupo Folclórico As Flores
Grupo Folclórico da Região de Arganil
Rancho Folclórico As Rosas de Côja
Grupo Folclórico Os Malmequeres
Grupo Folclórico Raízes Sobral Gordo
Rancho Juvenil Casa do Povo de Arganil
Rancho Infantil e Juvenil de Côja
Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa
Grupo de Danças e Cantares de Soito da Ruiva
Tuna Popular de Arganil
Tuna Cantares de Côja
Fanfarra da Associação dos Bombeiros de Côja
União recreativa Sarzedense – Zés Pereiras
Associação Juvenil Columbinos
Associação Juvenil Projecto Radical
Associação Juvenil Chama Viva
Associação Juvenil CUME
Agrupamento de Escuteiros de Arganil
Agrupamento de Escuteiros de Côja
Associação Juventude Adventista - Núcleo de Arganil
Mais Além – Grupo Socio-cultural
Associação Atlética de Arganil
Clube Operário Jardim do Alva
Grupo Desportivo S. Martinho da Cortiça
Grupo Desportivo Vilacovense 
Grupo Desportivo Pomarense
Clube BTT Serra do Açôr
Bombos de S. Nicolau
Vespa Clube Serra do Açôr
Associação Desportiva Águias do Açôr

Montante
3.875,00 €
3.375,00 €
2.000,00€

2.000,00 €
1.887,50 €
1.637,00€

1.750,00 €
1.675,00 €
1.700,00 €
1.400,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
1.750,00 €
1.400,00 €
2.000,00 €
1.350,00 €
1.000,00 €

625,00 €
1.750,00 €
1.250,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

10.000,00 €
24.000,00 €
18.000,00 €
11.000,00 €

3.000,00 €
2.500,00 €
1.000,00 €

625,00 €
500,00 €
500,00 €

Freguesia
Freguesia de Arganil
Freguesia de Benfeita

Freguesia de Celavisa

Freguesia de Folques

Freguesia de Pomares

Freguesia de Pombeiro da Beira

Freguesia de S. Martinho da 
Cortiça

Freguesia de Sarzedo
União de Freguesias de Cepos e 
Teixeira

União de Freguesias de Cerdeira 
e Moura da Serra
União de Freguesias de Côja e 
Barril de Alva

União de Freguesias de Vila 
Cova de Alva e Anseriz

Montante
25.000,00 €
20.000,00 €

16.790,91€

8.963,36 €

8.480,00 €

28.508,23€

17.938,94 €

10.195,91 €

13.125,00 €

20.000,00 €

22.909,25 €

13.197,00 €

Intervenção
Beneficiação de dois arruamentos, em Arganil

Criação de solução de estacionamento na aldeia do xisto da Benfeita

Construção de Zona de Lazer e Represa do Vale da Madeira- 3ª Fase

Remoção do alcatrão e construção de calçada entre Rua José Simões Gouveia e 
Largo da Capela das Almas em Folques

Requalificação da Calçada das Lameiras às Casas Cimeiras (calcetamento) e 
alargamento da cozinha do bar do Parque de Merendas

Calcetamento das ruas do Setado, Eira do Lagar e Travessa do Barreiro (Roda-
Vale Diogo)

Renovação e instalação de sinalética em toda a Freguesia, instalação de guar-
das proteção em Sail e Urgueira e construção de muro de contenção de terras 
na rua Portal da Eira (Fronhas) 

Construção de Museu- 2ª Fase

Requalificação de rua na localidade de Relvas

Requalificação de Espaço adjacente à sede da União de Freguesias-1 ª Fase

Reparação da rua Luís Gouveia, no Barril de Alva, Execução de pavimento em 
asfalto betuminoso na rua que liga o Mercado Velho à Coutada, Regularização 
de pavimento em cubo de granito na zona do Mercado Velho e Execução de 
pavimento em asfalto betuminoso na rua que liga Outeiro às Covadas de Baixo, 
Execução de muro de suporte na estrada do Vale do Carro/ Esculca

Requalificação do Largo da Igreja Matriz



No âmbito da animação permanente 
da rede das Aldeias do Xisto, o Mu-
nicípio de Arganil como associado da 
ADXTUR, aderiu à implementação de 
uma rede de percursos cicláveis neste 
concelho, aproveitando o enorme po-
tencial do concelho de Arganil para os 
desportos de natureza.
A empreitada engloba a construção do 
centro de acolhimento localizado no 
Prado em Coja, constituído por 3 bal-
neários e uma estação de serviço para 
bicicletas. Para além desta infraes-
trutura está incluída  uma travessia da 
Ribeira de Folques em Arganil.
Serão ainda marcados cerca de 150 
km de percurso, que permitirão o con-
tato com a natureza em todo o Con-
celho de Arganil. 

Centro BTT será uma 
realidade no Parque do

Prado em Côja

Construção de acesso ao
Parque do Prado - Côja

Câmara Municipal atribuiu 205.162,60 € às Freguesias e 113.050,00 € às Coletividades

VII Feira Medieval 
foi um sucesso

Estão em curso as obras de construção do acesso ao Parque do Prado, em Côja, 
que dotarão aquela infraestrutura verde de melhores acessibilidades e, simul-
taneamente, melhorarão e mobilidade no interior da vila.
Com um investimento previsto de 131.598,50 €, prevê-se que o novo acesso 
esteja concluído dentro de quatro meses e meio.

Junho
Eventos

4 de Junho, 16h00
Inauguração da Exposição “ Tal 
como o livro, a Árvore  tem folhas” 
Sala Guilherme Filipe

6 e 20 de Junho, 11h00
Companheiros de Leitura com a 
Prof. Anabela Sêco
Biblioteca Municipal Miguel Torga

12, 13 e 14 de Junho 
X Feira das Freguesias - Mostra 
Gastronómica

19 e 20 de Junho
Feira do Empreendedorismo da 
Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra
Auditório da Cerâmica Arganilense

21 de Junho, 16h00 
Peça de Teatro “Peter Pan” 
(CUME)
Auditório da Cerâmica Arganilense

25 de junho, 18h00
Apresentação do livro  “É POS-
SÍVEL” de Rui Bernardino
Auditório da Biblioteca Municipal 
Miguel Torga

27 de Junho, 21h30 
“Danço-te Amália” – Espetáculo 
de dança contemporânea
Auditório da Cerâmica Arganilense

Cinema

5 de Junho, 21h30
“Os Últimos Cavaleiros” 
(ação/aventura)

12 de Junho, 21h30
“Nos Jardins do Rei” 
(comédia/romance)

15 de Junho, 14h30 
“O Segurança do Shopping – Las 
Vegas”
Sessão Especial (comédia)

19 de Junho, 21h30 
“Perseguição Escaldante” 
(comédia/ação)

26 de Junho, 21h30 
“O Sapateiro Mágico” 
(comédia/drama)

28 de Junho, 16h00
“Asterix: O Domínio dos Deuses” 
(animação)
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