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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

	
Divisão	de	Gestão	Urbanística	–	Projeto,	Licenciamento	e	Vistorias	

Licenciamento	de	Obras	Particulares	
 

Ação:	Certidões	

Total:	16	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

Descrição:	isenção	de	autorização	de	utilização,	destaque	de	parcela	de	terreno,	
atravessamento	de	prédio	por	arruamento,	 constituição	de	edifício	em	regime	
de	propriedade	horizontal,		

	

		

	

Ação:	 Concessão	 de	
Autorização	de	utilização	

Total:	11	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

Descrição:	 A	 autorização	 de	 utilização	 de	 edifícios,	 destina-se	 a	 verificar	 a	
conclusão	da	obra	e	a	conformidade	da	mesma	com	o	projeto	de	Arquitectura	e	
arranjos	 exteriores	 aprovados	 e	 com	 as	 condições	 de	 licenciamento	 ou	
comunicação	prévia.	

	

	

Ação:	Diversos		

Total:92	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

	

	

Descrição:	 fotocópias	 diversas,	 consulta	 de	 processos,	 entrega	 adicional	 de	
documentos,	 emissão	 de	 alvarás,	 entrega	 de	 projetos	 da	 engenharia	 de	
especialidades,	 comunicação	 de	 início	 de	 trabalhos	 ao	 abrigo	 do	 artº80-A	 do	
RJUE,	 atribuição	 de	 números	 de	 polícia,	 extratos	 do	 PDM,	 inspeção	 de	
elevadores,	 averbamentos,	 prorrogação	 de	 licenças	 e	 comunicação	 prévia,	
declarações	diversas,	pedido	de	fotocópias	autenticadas	de	processos	e	licenças,	
direito	 á	 informação	 artº110	 do	 RJUE,	 pedidos	 de	 ocupação	 de	 via	 pública,	
pedidos	de	avaliação	de	imoveis	ARU.	

Ação:	 Requerimentos	 para	
Edificações	(obras)	

Total:	6	

	

Descrição:	Pedidos	de	licenciamento	e	comunicação	previa	de	obras	

Construções	novas												2																				

Alteração																												1	

Legalização																									2	



	
4	

	

	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Ampliação																											1	

	

	

	

Ação:	licenciamento	zero	

Total:	8	

Período:	

01.04.2017	a	31/05/2017	

Descrição:	

Pedido	 relacionado	 com	 os	 estabelecimentos	 sujeitos	 ao	 regime	 do	
licenciamento	zero		

	

Acão:	 Concessão	 de	 Alvarás	
utilização	

Total:13	

Período:	

01/04/2017	a	31/05/2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:	foram	concedidos	os	seguintes	alvarás:	

Comércio								2	

Habitação							9	

Garagem									2	

	

	

	

Ação:	Concessão	de	Alvarás	de	
obras	

Total:	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:	foram	concedidos	os	seguintes	alvarás	

	Construções	novas									3																

Ocupação	da	via	publica			1	

Alteração																												3	

Legalização																								5	

Ampliação																												1	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	DGU	–	OM	-	EPP		
	

Ação:		

Obras	particulares		

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:		

• Apoio	da	topografia	nos	alinhamentos	de	muros	e	vedações	de	estrema	e	
implantação	de	construções.	

• Vistorias	 para	 concessão	 de	 autorização	 de	 utilização	 de	 obras	
particulares	e	estabelecimentos	comerciais.	

• Vistorias	a	imóveis	em	ruínas	e	casos	de	insalubridade.	

• Vistoria	por	motivos	de	insalubridade	no	Vale	da	Nogueira.	

• Vistoria	a	local	onde	foi	demolido	imóvel	em	ruinas	Provist	9/2012	-	Rua	
de	Olivença.	

• Vistoria	 a	 imóvel	 em	 ruinas	 Provist/31/2014	 –	 Av.	 Irmãos	 Duarte	 –	
Arganil.	

• Vistoria	para	efeitos	de	verificação	de	obras	ilegais	em	terraço	–	Arganil	-	
Gândara	–	Arganil.	

• Vistoria	a	 imóvel	em	ruinas	Provist/7/2016	 -	artº	323	–	Foz	da	Moura	–	
Pomares.	

• Vistoria	a	imóvel	em	ruinas	Provist/20/2016	–	Pomares.	

• Vistoria	a	imóvel	em	ruinas	Provist/20/2016	–	Pomares.	

• Vistoria	a	imóvel	em	ruinas	artº	130	-	provist/33/2016	–	Secarias.	

• Vistoria	 muro	 com	 deformação	 excessiva	 -	 risco	 derrube-	
Provist/14/2013	-	Rua	Congregação	Filhas	de	São	José	–	Arganil.	

• Vistoria	a	imóvel	em	ruinas	artº	urbano	33	–	Pomares	

• Vistoria	autorização	de	utilização	para	habitação	fração	B	–	Pomares	

• Vistoria	 a	 loteamento	 infraestruturas	 Loteamento	 1/1989	 -	 Barrosa	 –	
Arganil	

• Vistoria	a	estabelecimento	industrial	-	Azumi	unipessoal,	lda	–	Cansado	-	
Arganil	

Ação:		

Medições	e	orçamentos	

Descrição	

• Restauro	e	Conservação	da	EB1	e	Jardim	de	Infância	de	Pomares	
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Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

• Núcleo	Etnográfico	de	Arganil.	

Ação:		

Estudos	 e	 projetos	 e	 outros	
trabalhos		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:	

• Restauro	e	Conservação	da	EB1	e	Jardim	de	Infância	de	Pomares	

• Núcleo	Etnográfico	de	Arganil	

• Requalificação	 do	 Largo	 Porfírio	 dos	 Santos	 –	 Nogueira	 (levantamento	

dos	muros	existentes	e	execução	de	perfis	longitudinais)	

				

Ação:	

Serviços	de	topografia	

Período:	

01.04.2017		a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

	

Descrição:	

	

• 	ETAR	em	–	Pardieiros	-	Levantamento	topográfico	

• Largo	das	Luadas	-	Levantamento	topográfico	

• Implantação	de	construção	–	Gandara	–	Côja	

• Implantação	de	construção	–	Largo	da	Junta	de	Freguesia	de	Côja	

• Implantação	de	construção	–	Anceriz	

• Implantação	de	construção	–	São	Pedro	–	Arganil	

• Implantação	de	construção	–	Sarzedo	

• Troço	de	estrada	–	Covais	-	Levantamento	topográfico	

• Implantação	de	construção	–	Barril	de	Alva	

• Área	de	terreno	junto	à	Fabrica	Solalva	-	Levantamento	topográfico	

• Alinhamento	de	muro	–	Barril	de	Alva	

• Verificação	de	implantação	–	Malhada	Chã	

• Alinhamento	de	muro	–	Sarnadela	

• Verificação	de	implantação	e	cota	de	soleira	–	Construção	–	Maladão	

• Área	 e	 definição	 de	 local	 para	 fossa	 –	 Pombeiras	 -	 Levantamento	
topográfico	

• Local	 para	 câmara	 de	 transição	 –	 Casal	 de	 Sarzedo	 -	 Levantamento	
topográfico	

• Terreno	junto	à	praia	fluvial	do	Agroal	-	Levantamento	topográfico	
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• Terreno	para	ETA	em	Cêpos	-	Levantamento	topográfico	e	implantação	

• Implantação	de	construção	–	Pisão	

• Alinhamento	de	muro	-	Vinhó		

Ação:		

Fiscalização	 e	

acompanhamento	 de	 Obra	 e	

Concursos	Públicos	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:		

• Extensão	de	saúde	de	S.	Martinho	da	Cortiça.	

• Casa	das	coletividades	2.ª	fase	

• Requalificação	de	espaços	Públicos	–	Praça	Simões	Dias.	

Ação:	

Outros	

Período:	

01.04.2017		a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

	

Descrição:		

• Implantação	 de	 redes	 de	 águas	 em	 S.	 Martinho	 da	 Cortiça	 -	 peças	
desenhadas	

• Implantação	de	redes	de	águas	em	Arganil	–	peças	desenhadas	

• Maquete	do	Painel	 Informativo	da	praia	 fluvial	 do	Piódão	–	 atualização	
2017	

• Maquete	do	Painel	Informativo	da	praia	fluvial	da	Cascalheira		

• Atualização	da	Planta	do	Mercado	Municipal	de	Arganil	

• Atualização	 do	 cadastro	 das	 plantas	 das	 redes	 de	 aguas	 de	 varias	
localidades	do	concelho	

• Estudo	e	levantamento	do	parque	infantil	do	Parque	do	Prado	–	Coja	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Divisão	Gestão	Urbanística	/	Obras	Municipais:	Administração	Direta	
	
	

Ação:	

Construção	 e	 manutenção	 de	

edifícios	

Período:	
	
01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

• Reparação	/	manutenção	de	Edifícios	e	Equipamentos	Municipais;	

• Reparação	da	futura	extensão	de	saúde	de	S.	Martinho	da	Cortiça	

• Apoio	ao	sector	do	Saneamento;	

	

	
Ação:	

Serviço	de	máquinas	e	transportes	

	

Período:	
	
01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

• Limpeza	e	manutenção	de	caminhos	com	niveladora	na	Freguesia	

de	Piódão;	

• Limpeza	e	manutenção	de	caminhos	com	niveladora	na	Freguesia	

de	Anceriz	e	Vila	Cova	de	Alva;	

• Limpeza	e	manutenção	de	caminhos	com	niveladora	na	Freguesia	

de	Cerdeira	e	Moura	da	Serra;	

• Limpeza	e	manutenção	de	caminhos	com	niveladora	na	Freguesia	

do	Sarzedo;	

• Limpeza	e	manutenção	de	caminhos	com	niveladora	na	Freguesia	

de	Benfeita;	

• Limpeza	e	manutenção	de	caminhos	com	niveladora	na	União	de	

Freguesias	Secarias	

• Limpeza	e	manutenção	de	estradas	com	limpa-bermas:	

! Arganil	-	Chapinheira;	

! Arganil	-	Selada	das	Eiras;	

! Folques	-	Alqueve.	

	

	

Ação:	

Serviços	 de	 abastecimento	 de	

águas	

Descrição:	

• Novas	ligações	de	água	aos	consumidores;	

• Manutenção	à	rede	de	abastecimento	de	água,	pelo	Concelho;	
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Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

• Vigilância	do	sistema	de	captação	e	abastecimento	de	águas;	

• Limpeza	de	reservatórios	e	captações;	

• Correção	da	rede	de	distribuição	de	águas,	na	zona	de	intervenção	

das	 obras	 de	 requalificação	 do	 espaço	 urbano	 público	 da	 Vila	 de	

Arganil.	

	

	
Ação:	

Serviços	de	saneamento	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

• Novas	ligações	de	saneamento	aos	consumidores;	

• Manutenção	à	rede	de	saneamento	e	ETAR’s	pelo	Concelho;	

• Vigilância	do	sistema	de	saneamento;	

• Correção	 da	 rede	 de	 saneamento	 e	 águas	 pluviais,	 na	 zona	 de	

intervenção	das	obras	de	requalificação	do	espaço	urbano	público	da	

Vila	de	Arganil; 

• Apoio	à	construção	do	saneamento	das	Pombeiras.	

 

	
Ação:	

Serviços	de	manutenção	de	vias	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

• Manutenção	com	massa	asfáltica	nas	vias	pelo	Concelho;	

• Limpeza	de	valetas,	bermas	em	estradas	Municipais;	

• Limpeza	e	manutenção	de	estradas	para	testes	de	Rally;	

• Pavimentação	de	 locais	de	 roturas	de	 condutas	de	abastecimento	de	

água;	

• Reparação	de	pavimento	na	estrada	do	Casal	de	S.	José	-	Arganil;	

• Preparação	da	base	para	pavimentação	do	 centro	de	 recolha	de	RSU	

da	Mourísia;	

• Conclusão	 da	 escavação	 e	 pavimentação	 do	 parque	 de	

estacionamento	da	praia	fluvial	da	Cascalheira;	

• Manutenção	das	praias	fluviais:	

! Sobral	Magro;	

! Agroal;	

! Pomares;	

! Vila	Cova	de	Alva;	

! Urtigal;	

! Barril	de	Alva;	

! Moinhos	de	Alva;	

! Côja	
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Ação:	

Serviço	de	eletricidade	

Descrição:	

• Manutenção	das	instalações	elétricas	de	ETAR’s,	ETA’s,	captações	

de	água,	escolas	e	outros	equipamentos	públicos	pelo	Concelho;	

• Execução	de	instalações	elétricas	e	apoio	a	eventos	pelo	Concelho;	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

	
Ação:	

Serviços	de	oficinas	e	serralharias	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

• Manutenção	 e	 reparação	 de	 viaturas,	 máquinas	 e	 outros	

equipamentos.	

	
Ação:	

Serviços	 de	 pintura,	 sinalética	 e	

carpintaria	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

• Montagem	e	desmontagem	de	eventos	pelo	Concelho;	

• Manutenção	de	palcos	e	stands;	

• Alteração	e	manutenção	de	sinalética	pelo	Concelho;	

• Montagem	de	pérgula	na	EB1	de	Arganil	

	

	
Ação:	

Serviços	de	espaços	verdes	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

• Construção	e	manutenção	de	espaços	verdes;	

	

	
Ação:	

Serviços	de	limpeza	urbana	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

• Recolha	de	resíduos	sólidos	urbanos	pelo	Concelho;	

• Limpeza	urbana;	

• Manutenção	e	limpeza	de	contentores	usados	pelo	Concelho.	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Divisão	de	Desenvolvimento	Económico	Social:	Turismo	
	

Ação:		

Reunião	 com	 docente	 da	
Escola	Secundária	de	Arganil	

	

Período	de	realização:	19	de	
Abril	

	

Descrição:		

Reunião	 com	 docente	 da	 Escola	 Secundária	 de	 Arganil,	 Prof.	 Fátima	 Teixeira,	 no	

âmbito	da	realização	de	estágios	no	Posto	de	Turismo	de	Arganil.	

	

Ação:		

Reunião	 relativa	 à	 XII	 Feira	

das	Freguesias	2017	

Freguesias	Sorteio	

Descrição:		

Reunião	 realizada	 com	 a	 presença	 do	 Sr.	 Presidente	 da	 Câmara	 Municipal,	

Presidentes	das	Juntas	de	Freguesia	e	representantes	das	entidades	exploradoras,	

a	 qual	 teve	 como	 objetivo	 a	 realização	 do	 sorteio	 das	 tasquinhas;	 entrega	 do	

Regulamento	do	“Concurso	Gastronómico	Feira	das	Freguesias	2017”,	entrega	de	

normas	de	Higiene	e	Segurança	Alimentar	a	ter	em	conta	no	decorrer	da	feira.		

Data	 de	 realização:	 15	 de	

Maio	

	

	

Ação:	EXPOMORTÁGUA	 Descrição:		

Participação	com	stand	promocional	no	certame	“EXPOMORTÁGUA	2017”	

Período	de	realização:	

26	a	29	de	Maio		

	

Ação:	Participação	em	ações	

de	 formação/	

seminário/fóruns		

Descrição:		

Participação	no	fórum:		

“Vê	Portugal	 -4º	Fórum	de	Turismo	Interno”,	organizado	pela	Entidade	Regional	

Turismo	 do	 Centro	 de	 Portugal,	 com	 o	 alto	 patrocínio	 da	 Presidência	 da	

República.	
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Período	de	realização:	

29	a	31	de	Maio		

	

	

	

Ação:		

Oferta	 de	 Material	

Promocional	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:		

Colaboração	com	diversas	entidades	na	oferta	e	cedência	de	Material	Promocional	

alusiva	ao	Concelho	de	Arganil,	a	saber:	

Abril	

Dia	03	–	Encontro	de	Marinheiros,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	concelho;	

Dia	07	–	Final	Distrital	de	Infantis	do	Desporto	Escolar,	entrega	de	folhetos	

promocionais	do	concelho;	

Dia	12	–	Casas	da	Serra	do	Açor,	Lda.,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	

concelho;	

Dia	12	–	Encontro	de	Ex-	Combatentes	do	Ultramar,	entrega	de	folhetos	

promocionais	do	concelho;	

Dia	25	–	Cerdeira	Convida,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	Concelho;	

Maio	

Dia	01	–	Sr.	Carlos	Dias,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	concelho;	

Dia	02	–	Quiosque	de	Coja,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	concelho;	

Dia	05	–	Concelho	Intermunicipal,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	concelho;	

Dia	06	–	2º	Torneio	de	Sueca	Alberto	Cruz,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	

Ação:	 Envio	 de	

Informações	 para	 a	

Entidade	 Regional	 de	

Turismo	 do	 Centro	 de	

Portugal			

Descrição:		

	

Envio	mensal	dos	eventos	culturais	a	realizar	no	Município	de	Arganil.	

Período:	

Abril	a	Maio	
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concelho;	

Dia	07	–	C.O.J.A	–	2º	Passeio	Todo-o-Terreno,	entrega	de	folhetos	promocionais	

do	concelho;	

Dia	10	–	Concurso	Intermunicipais	de	Ideias	de	Negócio	2017,	entrega	de	folhetos	

promocionais	do	concelho	

Dia	11	–	III	Seminário	Temático,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	concelho;		

Dia	13	–	3º	Encontro	de	Renault	4L	em	Côja,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	

concelho;		

Dia	13	–	XVI	Festival	de	Folclore	em	Pombeiro	da	Beira,	entrega	de	folhetos	

promocionais	do	concelho;		

Dia	14	–	Clube	Arganil	BTT	Serra	do	Açor-	10ª	Maratona	Btt	de	Arganil,	entrega	

de	folhetos	promocionais	do	concelho;		

Dia	17	–	Casas	da	Coutada,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	concelho;		

Dia	18	–	Confraria	do	Bucho	de	Arganil,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	

concelho;		

Dia	18	–	Rancho	Infantil	e	Juvenil	de	Coja-9º	Encontro	de	dança	Moderna,	

entrega	de	folhetos	promocionais	do	concelho;	

Dia	20	–	Convívio	do	pessoal	do	Batalhão	de	Caçadores	2885,	entrega	de	folhetos	

promocionais	do	concelho;		

Dia	22	–	Palestra	“Comportamentos	de	Risco	nos	Jovens”	entrega	de	folhetos	

promocionais	do	concelho;		

Dia	25	–	União	Recreativa	Sarzedense,	entrega	de	folhetos	promocionais	do	

concelho;	

Dia	26	–	União	de	Freguesias	Vila	Cova	e	Anceriz	-	VII	Mostra	de	Sabores	e	Lavores,	

entrega	de	folhetos	promocionais	do	concelho;	

Dia	28	–	Rancho	Folclórico	da	Região	de	Arganil	–	Descida	de	Rolamentos,	

entrega	de	folhetos	promocionais	do	concelho;	
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Ação:		

Representação	 em	 Feiras	 de	

Artesanato	e	colaboração	com	os	

artesãos	 do	 Concelho	 na	 sua	

inscrição	 em	 diversas	 Feiras	 e	

certames.	

Descrição:		

“Feira	de	Artesanato	Urbano	2017	–	Coimbra”,	decorreu	no	dia	08	de	Abril,	

com	a	participação	do	artesão	Armindo	Pinto.		

“Feira	Medieval”	–	Miranda	do	Corvo,	decorreu	nos	dias	21	a	23	de	Abril,	

com	a	participação	do	artesão	Armindo	Pinto;	

“	Feira	Medieval	“	–	Anadia	decorreu	nos	dias	24	a	25	de	Maio,	com	a	

participação	do	artesão	Armindo	Pinto;	

Período:	

Abril	e	Maio		

	

	

Ação:		

Atendimento	ao	Público		

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

Abril:	152	

Maio:	168	

Total	de	Visitantes:	320	

Descrição:		

Estatística	de	atendimento	no	Posto	de	Turismo	relativa	aos	meses	de	Abril	

e	Maio	de	2017	

Ação:		

Posto	de	Turismo	do	Piódão	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

		1433	Visitantes	

	

Descrição:		

Atendimento	ao	público.	

Grupos:	

	Dia	22	-	Grupo	Sénior	da	Transserrano.	Entrega	de	informação	a	45Pax.	

	

Ação:		 Descrição:		
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Posto	de	Turismo	do	Piódão	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	1188Visitantes	

	

Atendimento	ao	público.	

Dia	8	–	Grupo	do	INATEL	–	Turismo	Sénior	–	Entrega	de	informação	a	24Pax.	

Dia	13	–	Grupo	de	Franceses	–	Entrega	de	informação	a	11Pax.	

	

											–	Grupo	4L	de	Coja	–	55Pax.	

Dia	22	–	Grupo	do	INATEL	–	Turismo	Sénior	–	Entrega	de	informação	a	45Pax.	

Dia	28	–	Grupo	da	World	Travel	–	Entrega	de	informação	a	32Pax.	

Dia	29	–	Grupo	do	INATEL	–	Turismo	Sénior	–	Entrega	de	informação	a	48Pax.	

	

Ação:		

Núcleo	Museológico	do	Piódão	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	389	Visitantes	

Descrição:		

Atendimento.	

Grupos:	

Dia	22-	Grupo	Sénior	da	Transserrano	–	Visita	de	45Pax.		

	

	

Ação:		

Núcleo	Museológico	do	Piódão	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	490	Visitantes	

Descrição:		

Atendimento.	

Grupos:		

Dia	8	–	Grupo	do	INATEL”Turismo	Sénior”-	Visita	a	24Pax.	

Dia	13	–	Grupo	de	Franceses	–	Visita	de	11Pax.	

											–	Grupo	4L	de	Coja	–	Visita	a	55Pax.	

Dia	18	–	Dia	Internacional	dos	Museus	–	Entrada	gratuita	de	21Pax.	

Dia	22	–	Grupo	do	INATEL”Turismo	Sénior”	–	Visita	a	45Pax.	

Dia	28	–	Grupo	da	World	Travel	–	Visita	a	32Pax.	

Dia	29	–	Grupo	do	INATEL”Turismo	Sénior”–	Visita	a	48Pax.	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Desenvolvimento	Económico	
	

Acção:		
Organização	 de	 Processos	 das	
Zonas	Industriais	
Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:		
Resposta	aos	vários	pedidos	de	cedência	de	lotes	e	informações;	
Atendimento	ao	público	de	requerentes	interessados	em	lotes	em:	Vale	de	
Fôjo,	Côja	e	Relvinha.	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

ÁREA	FUNCIONAL:	Gabinete	de	Apoio	às	Freguesias	e	Colectividades	
	

Acção:		
Participação	e	Apoio	
Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:		
Participação	em	eventos	de	carácter	social,	cultural,	associativo	e	desportivo	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Gabinete	Municipal	de	Protecção	Civil	
	

Acção:		
Protecção	Civil	
	
Data:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:		

• Acompanhamento	 da	 desinfestação	 de	 edifícios.	
Coordenar	a	aplicação	de	herbicida	nas	ruas	de	Arganil.	

• Coordenar	 a	 aplicação	 de	 herbicida	 na	 Freguesia	 de	 Celavisa.	
Analisar	 orçamentos	 para	 a	 manutenção	 dos	 sistemas	 SADI	 (alarme	 e	
detecção	de	incêndios).	

• Manutenção	 (descalcificação)	 das	 máquinas	 de	 lavar	 louça	 das	
cantinas	escolares.	

• 	
Manutenção	 -	 limpeza	 e	 substituição	 do	 papel	 autocolante	 dos	
insectocoladores	 das	
cantinas	escolares.	

• Acompanhar	 limpeza	 de	 habitação	 no	 Sub	 Paço	
Segurança	nas	escolas.	



	
19	

	

	
	

MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Ambiente	e	Saúde	
	

Ação:	ÁGUAS	DE	ABASTECMENTO	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

	

	

	

Descrição:	

	٭ Análise	 e	 informação	 de	 resultados	 de	 análises	 de	 água	 para	 consumo	

humano,	relativos	ao	Concelho	de	Arganil:	

	 ·Programa	de	vigilância,	Centro	de	Saúde	de	Arganil.	

	 ·Controlo	de	Qualidade	de	água.	

	 ·Acompanhamento	das	colheitas	de	água	efectuadas	aos	sistemas	de	

abastecimento	 de	 Alagoa,	 Feijoal,	 Vila	 Cova	 de	 Alva,	 Monte	 Frio,	 Lomba,	

Nogueira,	Piódão	1,	Piódão	2,	Moura	da	Serra,	Folques,	Alqueve,	Sta.	Quitéria,	

Pomares,	 Linhares,	 Pracerias,	 Dreia,	 Barrigueiro,	 Valbona,	Mourísia,	 Valado,	

Casarias,	Relva	Velha,	Bocado,	Bufalhão,	 Soito	da	Ruiva,	Celavisa,	 Sequeiros,	

Travessas,	Adcasal,	Jurjais	e	Esculca.	(Programa	de	Controlo	da	Qualidade	da	

Água	para	Consumo	Humano).	

	٭ Análise	 e	 informação	 de	 resultados	 de	 análises	 de	 água	 para	 consumo	

humano,	 relativos	aos	 sistemas	de	abastecimento	das	 Juntas	de	Freguesia	e	

Comissões	 de	 Melhoramentos,	 no	 âmbito	 do	 Programa	 de	 Controlo	 da	

Qualidade	da	Água	para	Consumo	Humano	do	ano	2017	(PCQA):	

.	Acompanhamento	das	Colheitas	de	Água	efectuadas	aos	sistemas	de	

abastecimento	de	Cerdeira,	 Pisão,	 Benfeita,	Deflores,	 Sardal,	 Pai	 das	Donas,	

Enxudro,	Luadas,	Pardieiros,	Salgueiro,	Monte	Redondo,	Aveleira,	Torrozelas,	

Cepos,	Casal	Novo,	Teixeira,	Água	D´Álte,	Caratão,	Porto	Castanheiro,	Relvas,	

Ribeiro,	 Vale	 Torno,	 Corgas,	 Espinho,	 Sobral	 Gordo,	 Porto	 Silvado,	 Sobral	

Magro,	 Sorgaçosa,	 Barroja,	 Foz	 D´Égua,	 Chãs	 D´Égua,	Malhada	 Chã,	 Fórnea,	

Tojo,	Parrozelos	e	Monte	Alto.	

	.PCQA	do	âmbito	no	efectuar	a	procedimentos	dos	execução	e	Elaboração٭

	٭ Monitorização	 de	 diversos	 parâmetros	 de	 qualidade	 da	 água	 (cloro,	 pH,	

Alumínio,	 etc),	 nas	 redes	 de	 abastecimento	 público	 dos	 vários	 sistemas	 de	

abastecimento	de	água.	
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	٭ Elaboração	da	 relação	da	quantidade	de	 reagentes	 utilizados	 nas	 diversas	

medições	dos	parâmetros	de	Cloro	e	pH	dos	sistemas	de	abastecimento.	

	٭ Envio	 dos	 resultados	 de	 análises	 de	 água	 para	 consumo	 humano	 para	 o	

Centro	de	Saúde	de	Arganil	 (Autoridade	de	Saúde	de	Arganil),	no	âmbito	do	

Programa	 de	 Controlo	 da	 Qualidade	 da	 Água	 para	 Consumo	 Humano,	 bem	

como	 das	 não	 conformidades	 detetadas	 em	 parâmetros	 de	 Água	 para	

Consumo	Humano.	

	٭ Envio	 de	 resultados	 de	 análises	 de	 água	 solicitadas	 no	 âmbito	 do	 Auto-

controlo	-	Estabelecimentos	da	Cadeia	Alimentar.	

	٭ Preenchimento	 de	 incumprimentos	 de	 qualidade	 da	 água	 para	 consumo	

humano,	no	PORTAL	da	ERSAR	(Entidade	Reguladora	dos	Serviços	de	Águas	e	

Resíduos),	no	âmbito	do	PCQA	2017.	

	.água	de	vigilantes	os	para	mensais	trabalhos	de	planos	dos	Elaboração	٭

	.Mensais	-	Águas	de	piquete	de	Mapa	de	Elaboração	٭

	.Água	de	Vigilantes	pelos	elaborados	serviço	de	relatórios	dos	Análise	٭

	٭ Análise	 das	 fichas	 (mensais)	 de	 registo	 de	 roturas	 de	 água	 nas	 redes	 de	

abastecimento	e	elaboração	de	gráficos	estatísticos.	

	de	Análise	٭ todas	as	 fichas	de	 registo	de	dados	 referentes	aos	 sistemas	de	

abastecimento	de	água	e	elaboração	de	estatística.	

	Limpeza	e	Manutenção	de	Plano	do	desenvolvimento	do	Acompanhamento	٭

de	Reservatórios	para	o	ano	2017.	

	٭ Divulgação	 /	 Publicitação	 em	 locais	 próprios	 e	 no	 Portal	 do	 Município,	

trimestralmente	através	de	Edital	dos	dados	da	qualidade	da	água,	no	prazo	

máximo	de	dois	meses	após	o	trimestre.	

	a	diversas	Deslocações	٭ sistemas	de	abastecimento	de	água	para	 consumo	

humano	 (captações,	 estações	 de	 tratamento,	 zonas	 de	 tratamento	 e	

reservatórios),	no	âmbito	do	controlo	operacional	da	qualidade	da	água.	

	da	pontos	diversos	em	manganês	e	ferro	alumínio,	Ph,	Cloro,	de	Medições	٭

rede	de	abastecimento	de	água	do	sistema	de	abastecimento	de	Feijoal	bem	

como	na	estação	de	tratamento	de	água	e	acompanhamento	dos	trabalhos	de	

manutenção.	

	a	está	que	Técnica	Assistência	da	Feijoal	de	ETA	na	Acompanhamento	٭ ser	
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efetuada	pela	empresa	CTGA.	

	٭ Acompanhamento	 do	 processo	 de	 transferência	 do	 serviço	 de	 águas	 e	

resíduos,	 relativamente	 aos	 sistemas	 de	 abastecimento	 de	 água	 das	

Comissões	de	Melhoramentos	e	Juntas	de	Freguesia.	

	existentes	Infraestruturas	das	Cadastro	do	Elaboração	da	Acompanhamento	٭

nos	sistemas	(em	baixa)	de	Abastecimento	de	Água	(AA)	e	de	Saneamento	de	

Águas	Residuais	(SAR)	do	Município	de	Arganil	e	a	Aquisição	e	Implementação	

de	 Sistema	 de	 Informação	Geográfica	 das	 infraestruturas	 de	 Abastecimento	

de	Água	e	Saneamento	de	Águas	Residuais;	Reuniões	com	a	empresa	que	está	

a	prestar	o	serviço,	elaboração	autos	de	medição;	

*Análise	e	informação	de	reclamações	sobre	abastecimento	de	água.	

	٭ Conclusão	 do	 preenchimento	 dos	 ficheiros	 Excel	 da	 ERSAR	 relativos	 aos	

indicadores	de	3ª	geração	do	ano	2016.	

	a	água	de	contadores	de	aquisição	para	encargos	de	caderno	de	Elaboração	٭

instalar	nos	vários	reservatórios	de	água	do	concelho	e	toda	a	documentação	

inerente	à	abertura	de	procedimento.	
	

	

Ação:	ÁGUAS	RESIDUAIS	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

	

	

Descrição:	

	Acompanhamento٭	 e	 verificação	 do	 cumprimento	 pelos	 operadores	 das	

ETAR´s	 dos	 planos	 de	 manutenção	 das	 ETAR´s,	 fichas	 de	 registo	 de	

funcionamento	e	limpezas,	fichas	de	registo	do	Limpa	Fossas	e	ficha	de	registo	

de	 entupimentos	 e	 avarias	 em	 condutas,	 no	 Âmbito	 na	 Manutenção	 /	

Monitorização	das	ETAR´s	e	fossas	do	Concelho;			

	das	residuais	águas	de	análises	de	Plano	do	verificação	e	Acompanhamento	٭

ETAR´s	 do	 Concelho,	 bem	 como,	 dos	 resultados	 obtidos	 nas	 mesmas	 e	

reajustes	no	funcionamento	e	tratamento	das	ETAR.	

	٭ Acompanhamento	do	processo	de	 regularização	das	 licenças	 de	utilização	

dos	recursos	hídricos	–	rejeição	de	águas	residuais	das	ETAR´s	do	Concelho.		

	Envio٭ de	 Autocontrolo	 trimestral	 das	 ETAR	 do	 Concelho	 para	 a	 APA,	 via	

plataforma	Siliamb.	

	de	pública	rede	à	ligação	de	solicitação	de	âmbito	no	informação	e	Parecer	٭
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saneamento	/	e	viabilidade	ligação	/taxas.	

	.residuais	águas	a	relativas	reclamações	de	âmbito	no	diversas	Diligências٭

	Conclusão٭ do	 preenchimento	 dos	 ficheiros	 Excel	 da	 ERSAR	 relativos	 aos	

indicadores	de	3ª	geração	do	ano	2016.	

	

Ação:	 SISTEMA	 DE	 GESTÃO	 DA	
QUALIDADE	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

Descrição:		

	Manutenção	Vigilância,	Águas,	processo	do	Gestão	de	Painel	Preenchimento	٭

e	Obras	2017;	

	reservatórios	de	limpeza	de	plano	no	reservatórios	de	limpezas	das	Registo	٭

e	fichas	de	cadastro.	

	.água	de	Roturas	Estatísticas	٭

	.fornecedores	de	Avaliação	٭

	;qualidade	da	internas	auditorias	nas	Participação	٭

	

Ação:	RESÍDUOS	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

Descrição:		

	.Concelho	do	ecopontos	dos	despejo	para	ERSUC	com	Contactos		٭

	٭ Tratamento	 de	 dados	 relativos	 à	 quantidade	 de	 resíduos	 sólidos	 urbanos	

depositados	 na	 estação	 de	 transferência	 da	 Chapinheira	 e	 recolhidos	 no	

Concelho	de	Arganil,	bem	com	dos	resíduos	dos	ecopontos.	

	٭ Análise	 de	 pedidos	 de	 contentores	 de	 RU	 (solicitações	 das	 Juntas	 de	

Freguesia)	 e	 respetiva	distribuição,	 referentes	 a	 contentores	 a	necessitar	de	

substituição.	

*	Análise	e	informação	de	reclamações	sobre	resíduos.	

	Conclusão٭ do	 preenchimento	 dos	 ficheiros	 Excel	 da	 ERSAR	 relativos	 aos	

indicadores	de	3ª	geração	do	ano	2016.	
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Ação:	ÁGUAS	BALNEARES	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

Descrição:		

	;Saudável	Praia	Programa	ao	Candidaturas	das	Elaboração	٭	

	equipamentos	e	procedimentos	dos	Operacionalização	٭ a	 implementar	nas	

Praias	Fluviais	no	âmbito	do	Galardão	Bandeira	Azul	–	ABAE	e	galardão	Praias	

Acessível.	

	

Ação:	VISTORIAS	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:		

Comissão	de	Vistorias:	

Vistoria	de	insalubridade	em	Vale	da	Nogueira;	

Vistoria	a	Estabelecimento	industrial	

	

Ação:	VÁRIOS	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

	

Descrição:		

	do	e	águas	de	sector	do	pessoal	do	extraordinárias	horas	das	Análise	٭

pessoal	do	Centro	Municipal	de	Recolha	Animal;	

	das	Acompanhamento	٭ colheitas	de	água	da	piscina	Municipal,	 análise	dos	

boletins	 (resultados	 das	 análises)	 e	 acompanhamento	 da	 monitorização	 da	

qualidade	da	água.	

	de	confirmação	e	Verificação	٭ faturas	de	análises	de	água,	águas	 residuais,	

piscinas	e	resíduos	urbanos.	

		.stock	contemplar	para	EPI	de	necessidades	das	Levantamento٭

	Coordenação٭ de	 segurança	 (designado	 pelo	 Sr.	 Presidente)	 da	 obra	 de	

Reabilitação	 da	 Escola	 do	 1.º	 CEB	 e	 Jardim	 de	 Infância	 de	 Sarzedo	 –	

acompanhamento	da	obra	–	desenvolvimento	do	Plano	de	segurança	e	saúde	

para	 a	 execução	 da	 obra;	 reunião	 diversas	 de	 obra	 (coordenação	 de	

segurança);	

	;XXI	Eco	Programa	ao	Candidatura	da	Elaboração	٭

	de	recrutamento	para	concursais	procedimentos	em	júri	como	Participação	٭
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postos	 de	 trabalho	 fundamentais	 ao	 cumprimento	 e	 desenvolvimento	 das	

competências	 e	 atribuições	 do	 Município	 de	 Arganil	 –	 elaboração	 de	

documentação	para	avisos	de	abertura	de	concursos,	elaboração	atas.	

	٭ Participação	 como	 júri	 em	 procedimento	 concursal	 para	 recrutamento	 de	

postos	 de	 trabalho	 fundamentais	 ao	 cumprimento	 e	 desenvolvimento	 das	

competências	e	atribuições	do	Município	de	Arganil	(engenharia	do	ambiente;	

engenharia	civil;	engenharia	alimentar	e	veterinária)	–	reuniões	de	 júri,	atas,	

ofícios,	nas	diversas	fases	dos	métodos	de	seleção.	

	٭ Participação	em	reuniões	dos	conselhos	Eco-Escolas	das	Escolas	de	Coja	e	

Sarzedo;	

	٭ Participação	 na	 reunião	 de	 trabalho	 da	 biosphere,	 relativamente	 a	

Certificação	do	Destino	Aldeias	Históricas	de	Portugal;	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Contencioso	
	

Acão:		

Contraordenações	

	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

" 	Registo	e	Instrução	dos	Processos	de	Contra-Ordenação;	
" Notificação	de	arguidos	e	testemunhas;	
" Autos	de	Declarações	de	arguidos	e	testemunhas;	
" “Triagem”	e	controle	dos	processos	em	andamento	(mantidos	

organizadamente	separados	por	assunto	e	fase	processual);	
" Controle	dos	processos	em	regime	de	pagamento	em	prestações	

mensais;	
" Arquivamento	dos	processos	encerrados;	
" Digitalização	de	todos	os	elementos	do	processo	para	inserção	na	

gestão	documental.	

Acção:		

	

Expediente	Geral	

Descrição:		

" 	Ofícios;	
" Organização	e	atualização	da	Legislação;	
" Atendimento	de	Munícipes	e	colegas	verbalmente;	
" Elaboração	de	pareceres	jurídicos	(escrito)	solicitados;	
" Acompanhamento	das	Reuniões	de	Câmara;	
" Elaboração	de	respostas	às	reclamações	apresentadas	por	munícipes/	

notificações	para	cumprimento	de	obrigações	legais;	
" Tratamento	 e	 acompanhamento	 de	 situações	 referentes	 a	

procedimentos	de	contratação	pública;	
" Apreciação	de	candidaturas	à	concessão	de	benefícios	públicos;	
" Procedimentos	 inerentes	 à	 publicitação	 de	 abertura	 de	

procedimentos	concursais.	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

	

Acão:		

Processos	de	execução	fiscal	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

" 	Registo	dos	Processos;	
" Elaboração	de	citações,	com	base	nas	certidões	de	dívida	emitidas	por	

outros	serviços;	
" Receção	de	pagamentos	-	emissão	de	guias,	e	de	informação	relativa	a	

pedido	de	pagamentos	em	prestações;	
" “Triagem”	e	controle	dos	processos	em	andamento,	e	extinção	de	

processos	de	acordo	com	o	CPPT;	
" Controle	dos	processos	em	regime	de	pagamento	em	prestações	

mensais;	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

ÁREA	FUNCIONAL:	Balcão	Único	
	

Acção:		
Atendimento	
Período:	
01.04.2017	a	31.05.2017	
Estatística:	
Normal:	3099	
Prioritária:	63	

Descrição:	
" Atendimento	de	Munícipes	

	

	



	
27	

	

	
MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Gabinete	Técnico	–	Florestal	
	
	

Ação:	 Trabalhos	 no	 âmbito	 do	
POM	e	PMDFCI	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:		

• 	Finalização	da	atualização	de	peças	do	POM2017	(CAD,	FGC,	PA,	RVF,	etc.)	
• Atualização	de	bases	de	dados	SIG	do	PMDFCI;	
• 	Elaboração	e	distribuição	de	Editais	para	a	implementação	das	infraestruturas	
da	RDFCI	(linha	elétrica);	

• 	Atualização	da	base	de	dados	nacional	do	Sistema	de	Gestão	de	Informação	
de	Incêndios	Florestais	(SGIF):	execução	trimestral	DFCI;	

• Acompanhamento/apoio	 à	 reunião	 da	 Comissão	 Municipal	 de	 Defesa	 da	
Floresta	Contra	Incêndios;	
	

	

Ação:	Vistorias	e	Pareceres	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

Descrição:	

• 	Verificação,	 enquadramento	 e	 resposta	 a	 queixas	 no	 âmbito	 de	 defesa	 da	
floresta,	 pessoas	 e	 bens	 contra	 incêndios	 florestais,	 em	 perímetros	 de	
segurança	de	edificações	e	aglomerados	populacionais;	

• 	Verificação,	enquadramento	e	resposta	a	queixas	relacionadas	com	ações	de	
arborização	e	rearborização;	

• 	Elaboração	de	enquadramento	de	prédios	nas	peças	do	PMDFCI;	
• 	Elaboração	e	emissão	de	pareceres	no	âmbito	do	Regime	Jurídico	das	Ações	
de	Arborização	e	Rearborização	(RJAAR);	

• 	Verificação	de	estabilidade	de	arvoredo	junto	a	espaços	de	utilização	pública	
e	edificações;	

• Acompanhamento	de	vistoria	da	APA	a	linha	de	água	em	Sarcina;	
	

	

Ação:	Candidaturas		

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:		

• Acompanhamento	 e	 medição	 dos	 trabalhos	 da	 prestação	 de	 serviços	 de	
“Implementação	 da	 Rede	 Secundária	 de	 Faixas	 de	 Gestão	 de	 Combustíveis	
em	rede	viária”,	financiado	pelo	POSEUR	(início	de	trabalhos);	

• Acompanhamento	da	recolha	de	imagens	pela	equipa	do	POSEUR,	do	projeto	
“Implementação	 da	 Rede	 Secundária	 de	 Faixas	 de	 Gestão	 de	 Combustíveis	
em	rede	viária”;	

	

	

	



	
28	

	

	

MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

ÁREA	FUNCIONAL:	DDES	(GTF)	

Ação:	 Levantamentos	 e	
marcações	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

Descrição:		

• 	Levantamento	 e	 emissão	 de	 autos	 dos	 trabalhos	 efetuados	 na	 rede	 viária	
florestal	pela	maquinaria	da	ADESA;	

	

Ação:	 Dinamização	 da	
implementação	 de	 estruturas	
para	Recreio	 e	 Lazer	 em	espaços	
florestais	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:		

• Verificação	 da	 condição	 dos	 traçados	 do	 Centro	 de	 BTT	 e	 realização	 da	
reposição	da	sinalética;	

• Participação	nas	reuniões	de	apresentação	do	projeto	da	Grande	Rota	(GR)	do	
Alva;	

• Formação	 das	 Aldeias	 Históricas	 de	 Portugal	 no	 âmbito	 do	 Turismo	
Sustentável	–	programa	Biosphere;	

	

Ação:	Silvicultura	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:		

• 	Acompanhamento	 e	 orçamentação	 de	 trabalhos	 de	 silvicultura	 (gestão	 de	
combustíveis	 vegetais	 e	 serviços	 de	 poda	 especializada	 de	 árvores	 em	
espaços	públicos);	

• Acompanhamento	de	trabalhos	de	poda	de	árvores	(Parque	de	Campismo	de	
Sarzedo	e	Pomares);	
	

	

Ação:	Diversos	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

Descrição:		

• Participação	 em	 reuniões	 da	 CIMRC	 no	 âmbito	 da	 preparação	 do	 Plano	 de	
Adaptação	às	alterações	climáticas	e	Plano	de	Gestão	de	Riscos;	

• 	Júri	 em	 procedimento	 concursal	 comum	 de	 recrutamento	 de	 um	 posto	 de	
trabalho	da	carreira	e	categoria	de	Técnico	Superior,	do	mapa	de	pessoal	do	
Município	 de	 Arganil	 (engenharia	 do	 ambiente,	 veterinária	 e	 engenharia	
alimentar);	
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Estatística	(Quando	Aplicável):		 • Colaboração	com	outros	gabinetes	do	Município:	
o Produção	de	cartografia	diversa;	
o Colaboração	técnica.	

• 	Reuniões	 com	 entidades	 e	 proprietários	 no	 âmbito	 do	 delineamento	 de	
planos	e	implementação	de	projetos,	entre	outros;	

• 	Outras	tarefas	ligadas	ao	funcionamento	do	GTF.	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Gabinete	de	Informática	
	

Ação:		

Administração	de	Sistemas	

	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	 (Quando	 Aplicável):	
293	

Descrição:		

Monitorização,	atualização	e	configuração	dos	diversos	servidores	e	serviços	

existentes.	

	

	

Ação:		

Helpdesk	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	 (Quando	 Aplicável):	
712	

Descrição:		

	

Diversas	 assistências	 efetuadas	 ao	 nível	 de	 software,	 hardware	 e	 apoio	

técnico	a	solicitações	diversas	dos	utilizadores.	

	

Ação:		

Acompanhamento	 a	 Escolas	 e	 JI	

do	Concelho		

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):	16	

Descrição:		

Diversas	 intervenções	ao	nível	de	Hardware,	 Software	e	Helpdesk	efetuadas	

às	diversas	Escolas	e	Jardim-de-infância	do	Concelho.	

	

Ação:		

Estudo,	 implementação	 e	

configuração	de	diversas	soluções	

Descrição:		

Nomeadamente:	 aquisição	 de	 equipamento	 informático	 e	 multimédia	 para	

Sala	 de	 Audiovisuais	 na	 Biblioteca	 Municipal	 Miguel	 Torga	 e	 instalação	 de	
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Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):	27	

CCTV	no	Edifício	dos	Paços	do	Concelho.	

	

Ação:		

Acompanhamento	 em	 diversas	

intervenções	 a	 equipamentos	 e	

serviços		

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):	72	

	

Descrição:		

	

Acompanhamento	efetuado	a	técnicos	ou	representantes	das	empresas	MEO,	

EDNI,	ADSI,	Viatel,	AIRC,	ACIN,	KonicaMinolta,	Elifri,	Mind,	Prosegur,	Cenário	

Avançado,	 ESRI,	 Trustvision,	 IRN,	 IGFEJ,	 Soltrafego,	 NEC,	 Esistemas,	 DGAL,	

Socomec	e	Ambisig	através	da	realização	de	intervenções	conjuntas.	

	

Ação:		

	

Participação	em	diversas	reuniões	

de	trabalho	e	estabelecimento	de	

contactos	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	 (Quando	 Aplicável):	
121	

	

	

Descrição:		

	

Participação	 em	 diversas	 reuniões	 de	 trabalho	 e	 estabelecimento	 de	

contactos	 com	 representantes	 das	 empresas:	 Huawei,	 EDNI,	 Elifri,	 MEO,	

Ambisig,	Trenmo,	Google,	Espectro,	ADSI,	 INCM,	Basegov,	Bloom	Consulting,	

KonicaMinolta,	Micro-Xcar,	Card4b,	ITEN,	Visabeira	Global,	AIRC,	ACIN,	Mind,	

Prosegur,	 Partteam,	 Vodafone,	 Cenário	 Avançado,	 ESRI,	 Trustvision,	

Helpphone,	 IRN,	 Agrupamento	 de	 Escolas	 de	 Arganil,	 ByGreen-Lands,	

Habitalva,	 Casaconnosco,	 Remax,	 ERA,	 Centro	 TV,	 Aldeias	 Históricas	 de	

Portugal,	 Netflix,	 CIM-RC,	 Worten,	 FNAC,	 Temática	 Global,	 Soltrafego,	

CLDS3G,	CIP,	Epositiva,	Município	de	Porto	de	Mós,	ITeCons	e	Electroclima.	

	

Ação:		

Elaboração	e	acompanhamento	
de	procedimentos	contratuais,	
concursais	e	candidaturas	

	

Descrição:		

Celebração	de	procedimentos	diversos	ao	abrigo	do	regime	simplificado.	

Apoio	 técnico	 em	 diversos	 procedimentos	 de	 contratação	 pública,	

nomeadamente:	 Prestação	 de	 serviços	 de	 continuidade	 Mind	 –	 Prisma,	
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Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):	58	

Upgrade	a	infraestrutura	existente	no	Datacenter	e	Dossier	Digital.	

Júri	 em	 Procedimento	 concursal	 de	 recrutamento	 -	 Técnico	 Superior	 de	

Comunicação.	

Apoio	técnico	no	âmbito	de	candidaturas.	

Apoio	técnico	dado	em	procedimentos	de	contratação	pública	à	Comunidade	

Intermunicipal	da	Região	de	Coimbra	(CIM-RC)	

	

Ação:		

Edição	 de	 conteúdos	 e	
elaboração	 de	 imagens	
promocionais	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	 (Quando	 Aplicável):	
479	

Descrição:		

Introdução,	 edição	 de	 conteúdos	 e	 imagem	 no	 Portal	 Municipal,	 Portal	

visitarganil.pt,	 Facebook,	 sistema	 de	 gestão	 de	 filas	 de	 espera	 do	 Balcão	

Único,	Painel	LED,	publicações	municipais	e	eventos	institucionais.	

	

Ação:		

Apoio	 técnico	 e	 na	 realização	 de	

eventos	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):	43	

	

Descrição:	

Apoio	 técnico	e	 logístico	a	diversos	eventos,	nomeadamente:	elaboração	de	

conteúdos	no	âmbito	de	presença	no	Salão	Imobiliário	de	Paris	e	CINEDITA.	

Elaboração	de	candidatura	a	Prémios	Município	do	Ano	2017.	

	

Ação:		

Acompanhamento	de	estágios	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):	4	

Descrição:		

	

3	Estágios	Curriculares	–	Técnico	Profissional	de	Multimédia	

1	Estágio	Curricular	–	Técnico	Profissional	de	Comércio	

	



	
33	

	

	

MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Secção	Financeira	

Ação:		

Desenvolvida	pela	Subunidade	
Financeira	–	área	economia,	
contabilidade,	aprovisionamento	
e	águas	leituras	e	cobranças.	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

	

	

Descrição:		

" Conferência	de	extractos	de	conta	de	entidades;	

" Realização	de	reconciliação	bancária;	

" Elaboração	de	lista	de	pagamentos	e	sua	concretização;	

" Abertura	de	concursos	para	a	aquisição	de	bens	e	serviços;	

" Acompanhamento	da	evolução	de	divida	do	Município;	

" Acompanhamento	e	envio	de	informação	para	DGAL;	

" Acompanhamento	dos	processos	de	execução	fiscal;	

" Processamento	de	documentos	de	despesa;	

" Processamento	de	documentos	de	receita;	

" Elaboração	de	informações	relativas	ao	aprovisionamento;	

" Processamento	das	requisições;	

" Classificação	de	documentos	e	respectivo	lançamento;	

" Acompanhamento	dos	processos	de	colocação	de	BIP’s	no	Concelho;	

" Conferência	e	impressão	de	declaração	mensal	de	IVA;	

" Acompanhamento	 de	 situações	 de	 reclamação	 e	 esclarecimento	 no	

âmbito	das	leituras	e	cobrança	de	Água;	

" Acompanhamento	da	situação	contributiva	e	tributária	de	fornecedores	e	

outros	prestadores	de	serviços;	

" Registo	 e	 actualização	 das	 garantias	 prestadas	 por	 fornecedores	 e	

empreiteiros;	

" Acompanhamento	da	execução	da	Lei	8/2012,	de	21	de	Fevereiro;	

" Acompanhamento	da	aplicação	do	iParque;	

" Acompanhamento	 da	 integração	 dos	 subsistemas	 de	 água	 de	 outras	

entidades	gestoras;	

" Integração	de	novos	utilizadores	do	serviço	de	águas	residuais;	

" Atualização	do	cadastro	(introdução	de	NIF	e	outros)	dos	clientes;	

" Preparação	de	respostas	a	inquéritos	do	INE;	

" Rotina	de	correspondências	entre	as	aplicações	SCA,	SGF	e	Tax;	
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" Acompanhamento	auditoria	anual	da	Gestão	da	Qualidade;	

" Procedimentos	de	transição	de	ano;	

" Envio	documentos	para	Tribunal	de	Contas;	

" Preparação	da	prestação	de	contas	consolidadas;	

" Acompanhamento	de	auditoria	da	prestação	de	contas	consolidadas;	

" Acompanhamento	 do	 procedimento	 de	 recrutamento	 de	 Técnico	

Superior	para	área	de	economia.	

	

Ação:		

Desenvolvida	pela	Subunidade	
financeira	área:	Património	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

Descrição:		

" Atualização	do	Inventário	dos	Bens	móveis	e	imóveis	afetos	ao	Município;	

" Registo	do	Património	Mobiliário	e	Imobiliário	do	Município;	

" Reconciliação	contabilística	e	do	inventário;	

" Reconciliação	 de	 imóveis	 descritos	 no	 serviço	 de	 Finanças	 com	 a	

Conservatória	 do	 Registo	 Predial	 e	 com	 o	 sistema	 de	 Inventário	 e	

Cadastro;	

" Recolha	 de	 documentação	 para	 a	 celebração	 de	 diversas	 escrituras	 de	

aquisição	de	terrenos	e	outros	imóveis;	

" Celebração	e	acompanhamento	de	diversos	contratos	de	empreitadas	de	

obras	públicas	e	aquisição	de	bens	e	serviços;	

" Acompanhamento	dos	processos	dos	Bairros	Sociais	de	Coja	e	Arganil;	

" Abertura	de	vários	procedimentos	com	vista	a	aquisição	de	diversos	bens	

e	serviços;	

" Acompanhamento	dos	processos	dos	vários	ramos	de	seguros;	

" Preparação	da	prestação	de	contas	consolidada.	

	

Ação:		

Desenvolvida	pela	Subunidade	
financeira	área:	Contabilidade	
Analítica	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:		

" Conferência	 da	 valorização	 de	 existências	 em	 stocks	 e	 contabilidade	

geral;	

" Registo	de	Fichas	de	Mão-de-obra;	

" Verificação	de	entrada	e	saídas	de	armazém;	

" Reconciliação	de	proveitos	e	outros	custos	diretos;	

" Entradas	 das	 existências	 do	 material	 de	 economato/	 limpeza/	

combustível	e	respetivo	lançamento	de	faturas;	

" Verificação	de	entradas	e	saídas	de	materiais	do	armazém	do	estaleiro	e	
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respetivo	lançamento	de	faturas;	

" Registo	 de	 fichas	 de	mão-de-obra	 e	 de	máquinas/viaturas	 na	 aplicação	

OAD;	

" Conferência	da	prestação	de	 trabalho	extraordinário	mediante	as	 fichas	

de	obra	e	máquinas/viaturas;	

" Manutenção	 das	 tabelas	 de	 suporte	 ao	 sistema	 (tabela	 de	 bens	 e	

serviços,	 tabela	 de	 materiais,	 tabela	 de	 custo	 hora/homem	 e	

hora/máquina);	

" Rotinas	 de	 correspondência	 das	 diversas	 aplicações,	 nomeadamente	 a	

correspondência	 entre	materiais	 e	 contas	 da	 classe	 31,	 trabalhadores	 e	

tipos	de	custo	e	bens	do	património	e	tipos	de	custo;	criação	de	centros	

de	custo	nas	diferentes	aplicações	(OAD,	GES	e	SCA);		

" Reconciliação	 dos	 documentos	 de	 entrada	 e	 saída	 de	 armazém,	 das	

imputações	 de	 mão-de-obra	 e	 de	 máquinas/viaturas,	 reconciliação	 dos	

documentos	de	entidades	credoras	lançados	nas	contas	da	classe	6,	custo	

de	 amortizações	 e	 reconciliação	 de	 todos	 os	 custos	 por	 centros	 de	

responsabilidade;	

" Elaboração	mensal	de	mapa	auxiliar	da	EDP	e	registo	mensal	por	viatura	

dos	km	percorridos,	litros	e	valor	e	respetiva	conferência	dos	extratos	da	

via	verde;	

" Colaboração	nos	processos	de	execução	fiscal;	

" Prestação	de	informação	à	ERSAR;	

" Preparação	do	ano	de	2017	(transição	de	ano).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
36	

	

	

MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Educação	
	

Ação:		
AÇÃO	SOCIAL	ESCOLAR		
	Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Processados	 194	 Formulários	
Anos	 Letivos	 2016/2017	 e	
2017/2018	

Descrição:		

	
	
#	Continuação	do	processamento	dos	Formulários	ASE	2016/2017	–	2	
Formulários	

	
#	Processamento	dos	Formulários	ASE	2017/2018	–	192	Formulários	
	

	

Ação:		

ARTICULAÇÃO	COM	TRANSDEV–
CENTRO	
	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

36	 Requisições	 de	 Passes	
Escolares	

Descrição:		

#	Verificação,	retificação	e	confirmação	mensal	de	dados	relativos	a	
alunos	com	Transportes	Escolares	enviados	aos	Serviços	de	Educação	
pela	Transdev.	
	
#	Requisições	de	Passes	Escolares	à	Transdev.	

	
#	 Articulação	 com	 os	 Serviços	 da	 Transdev	 para	 resolver	 situações	
pontuais	 de	 transporte	 escolar,	 nomeadamente,	 novas	
inscrições/ativações/alterações	e	cancelamentos	de	Passes	Escolares.	

	

Ação:		

INSTITUIÇÕES	REGIONAIS	
-	Direção-Geral	dos	
Estabelecimentos	Escolares	
	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

Descrição:		

	
#	Preenchimento	da	Plataforma	2016/2017	da	DGESTE	no	âmbito	do	
Programa	de	Expansão	e	Desenvolvimento	da	Educação	Pré-Escolar	–	
Candidatura.	
	
#	Preenchimento	da	Plataforma	2016/2017	da	DGESTE	no	âmbito	do	
Programa	de	Expansão	e	Desenvolvimento	da	Educação	Pré-Escolar	–	
registo	mensal	de	refeições	e	despesas	com	Auxiliares.	
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Ação:		

ARTICULAÇÃO	COM	IPSS’S	E	
UNISELF,SA	-	REFEIÇÕES	E	
PROLONGAMENTO	DE	HORÁRIO		
	
Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:		

												#	Confirmação	de	Faturas	Mensais	relativas		

													ao	fornecimento	de	refeições	(Centro	Social	Pa-	

													roquial	de	Sarzedo	e	Uniself).	

	
#	Elaboração	de	Informações	de	caráter	mensal	para	pagamentos	de	
Prolongamento	 de	Horário	 (Santa	 Casa	 da	Misericórdia	 de	 Arganil	 e	
Centro	Social	Paroquial	de	Sarzedo).	

	

Ação:		

GESTÃO	 DIRETA	 DE	 REFEITÓRIOS	
ESCOLARES	E	PROLONGAMENTOS	
DE	HORÁRIO	
	

	
Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Descrição:		

												

#	Emissão/Verificação/Confirmação	de	Faturas	Mensais	relacionadas	
com	 o	 Fornecimento	 de	 Refeições,	 Lanches	 Escolares	 e	
Prolongamento	de	Horário.	
	
#	Articulação	com	as	Auxiliares	de	Ação	Educativa	para	resolução	de	
problemas	inerentes	às	Atividades	de	Animação	e	de	Apoio	à	Família	e	
Refeições.	
	
#	 Articulação	 com	 Serviços	 de	 Contabilidade,	 relativamente	 a	
recebimentos	 de	 Refeições	 e	 Prolongamento	 de	 Horário	 da	 Gestão	
Direta	 da	 Autarquia	 e	 processamento	 das	 alterações	 dos	 meios	 de	
pagamento	a	utilizar	pelos	Pais/Encarregados	de	Educação.	
	
#	Elaboração	de	Mapas	Mensais	de	Controlo	referentes	ao	registo	de	
presenças	de	alunos	para	as	Auxiliares	de	Ação	Educativa	com	funções	
nos	 Refeitórios	 Escolares	 e	 Prolongamentos	 de	 Horário,	 de	 acordo	
com	o	Sistema	de	Gestão	da	Qualidade.	
		
#	 Apuramento	 de	 Débitos	 e	 respetivo	 encaminhamento	 aos	
Pais/Encarregados	de	Educação.		

	

Acão:		

ARTICULÇÃO	COM	O	
AGRUPAMENTO	DE	ESCOLAS	DE	
ARGANIL	
	
Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

Descrição:		

	

	
#	Divulgação/Apoio	de	Ações/Iniciativas	
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Acão:		

ATENDIMENTO	A	
PAIS/ENCARREGADOS	DE	
EDUCAÇÃO	E	ALUNOS	
Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

23	Atendimentos	

Descrição:		

	

#	Atendimento	e	esclarecimentos	efetuados	a	Pais/Encarregados	de	
Educação	e	Alunos.	
	

	

Ação:		

OUTRAS	ATIVIDADES	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:		

#	 Colaboração	 com	 Colegas	 da	 Autarquia	 no	 sentido	 de	 fornecer	
dados	e	estatísticas	sobre	Educação	2016/2017.	

	
#	Distribuição	dos	Formulários	de	Ação	Social	Escolar	2017/2018	ao	
Agrupamento	de	Escolas	de	Arganil,	Casa	da	Criança	de	Arganil	e	Junta	
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Estatística	(Quando	Aplicável)	 de	Freguesia	de	Piódão.	
	
#	Elaboração	de	Informação	sobre	“Projeto	EscolaSaudavelMente”	da	
Ordem	dos	Psicólogos.	
	
#	Compilação	e	organização	dos	documentos	inerentes	ao	Programa	
da	Universidade	de	Verão	2017	e	entrega	ao	Agrupamento	de	Escolas	
de	Arganil.	
	
#	 Distribuição	 de	 Materiais	 Lúdico-Didáticos	 aos	 serviços	 de	
Atividades	de	Animação	e	de	Apoio	às	Famílias	dos	Jardins	de	Infância	
de	Côja,	Pomares,	Pombeiro	da	Beira	e	S.	Martinho	da	Cortiça.	
	
#	 Alteração	 do	 Anexo	 ao	 Acordo	 de	 Cooperação	 do	 Programa	 de	
Expansão	e	Desenvolvimento	da	Educação	Pré-Escolar	–	introdução	de	
mais	 5	 Assistentes	 Operacionais	 para	 comparticipação	 por	 parte	 do	
Ministério	da	Educação.	
	
#	Presença	e	participação	no	Workshop	–	Equipas	Municipais	para	o	
Turismo	Sustentável	no	âmbito	das	Aldeias	Históricas	–	CETA.	
	
#	 Elaboração	 de	 Informação/Proposta	 para	 aprovação	 do	 Novo	
Protocolo	no	âmbito	das	Cidades	Amigas	das	Crianças	–	nova	adesão.	
	
#	Elaboração	de	Informação/Proposta	para	a	continuidade	de	adesão	
aos	 Programas	 da	 Escola	 de	 Verão	 Júnior	 e	 Universidade	 de	 Verão	
2017,	a	realizar	em	Coimbra,	com	a	participação	de	34	alunos	desde	o	
5º	 aos	 12º	 anos	 de	 escolaridade	 –	 alunos	 com	 comprovado	 mérito	
escolar.	
	
#	 Inscrições	 Online	 dos	 Alunos	 participantes	 do	 Programa	 da	
Universidade	de	Verão	2017.	
	
#	 Solicitação	 de	 Orçamentos	 a	 várias	 empresas	 para	 aquisição	 de	
Material	Didático-Pedagógico	para	o	Jardim	de	Infância	e	Escola	do	1º	
CEB	de	Sarzedo.	
	
#	 Prestação	 de	 apoio	 a	 aluna	 estagiária	 do	 Curso	 Profissional	 de	
Turismo	Ambiental	e	Rural.	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Educação	-	Higiene	e	Segurança	Alimentar	

	

Acção:		

Gestão	Directa	de	Refeitórios	
Escolares	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

Descrição:		

• Visitas	 diárias	 ao	 refeitório	 de	 Arganil	 e	 mensais	 aos	 refeitórios	 de,	
Pombeiro	da	Beira,	São	Martinho	da	Cortiça,	Sarzedo,	Côja,	Pomares,	para	
acompanhamento	do	serviço	de	refeições	escolares.		

• Elaboração	 de	 informações,	 pedidos/análise	 de	 orçamentos	 sobre	
reparações	 de	 avarias/resolução	 de	 situações	 inerentes	 aos	 refeitórios	
escolares	do	concelho	de	Arganil.	

• Articulação	 com	 os	 serviços	 de	 Aprovisionamento,	 Direcção	 Geral	 de	
Urbanismo	e	empresas	para	 resolução	de	situações/reparações	de	avarias	
inerentes	ao	refeitório	de	Arganil.	

• Articulação	com	Cozinheira	e	Auxiliares	de	refeitório	na	resolução	de	várias	
situações-problema.	

• Formação,	 controlo	 e	 coordenação	das	 funcionárias	 afectas	 ao	 serviço	 de	
fornecimento	de	refeições	escolares	aos	alunos	do	Pré-Escolar	e	1º	Ciclo	do	
concelho	de	Arganil.	

	

Acção:		

Refeições	Escolares	–	Uniself	S.A	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

	

Descrição:		

Articulação	 com	 a	 empresa	 Uniself,	 S.A	 sobre	 situações	 relacionadas	 com	
refeições	escolares:		

• Quantidades,	Qualidade,	Temperaturas;	
• Capitação	de	Alimentos;	
• Empratamento;	
• Transporte;	
• HACCP;	
• Formação;	
• Horários/Férias	funcionárias.	

Análise	e	verificação	de	Planos	de	Ementas	e	Fichas	Técnicas	Mensais.	

	

Acção:		

EB1	Sarzedo	–	Cozinha	Cantina	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

Descrição:		

• Levantamento	das	necessidades	de	material	e	equipamento	para	a	cozinha	
da	cantina	da	EB1	de	Sarzedo.		
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Acção:		

Educação	

Agrupamento	de	Escolas	de	
Arganil	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

Descrição:		

• Apoio	à	organização	e	participação	no	Concurso	Intermunicipal	de	Ideias	de	
Negócio	 do	 Ensino	 Secundário	 e	 Profissional,	 no	 âmbito	 do	 programa	
“Empreendedorismo	nas	 Escolas	 –	 Educação	Empreendedora”,	 2	de	Abril,	
Tábua.	

• Apoio	 à	 organização	 e	 participação	 na	 Expo	 Empresas,	 no	 âmbito	 do	
programa	 “Empreendedorismo	 nas	 Escolas	 –	 Educação	 Empreendedora	 –	
3º	Ciclo”,	27	de	Maio,	Mortágua.	

	

Acção:		

Escola	Superior	de	Educação	de	
Coimbra	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

Descrição:		

• Inscrição	e	organização	de	toda	a	documentação	necessária,	dos	25	alunos	
participantes	no	Programa	Escola	de	Verão	Júnior	2017,	que	decorrerá	no	
mês	de	Junho	e	Julho.	

	

Acção:		

Outras	Actividades	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

Descrição:		

• Elemento	 integrante	 da	 equipa	 que	 elaborou	 a	 candidatura	 aos	 prémios	
“Município	do	Ano	2017”.	

• Elemento	 integrante	 da	 equipa	 do	Município	 de	 Arganil	 que	 participa	 no	
desafio	da	Gulbenkian	“Não	à	Diabetes”.	

Por	decisão	pessoal,	o	autor	do	texto	não	escreve	segundo	o	novo	Acordo	Ortográfico.	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

ÁREA	FUNCIONAL:	DDES	-	AÇÃO	SOCIAL	

	

Ação:	AÇÃO	SOCIAL	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

-	Nº	Atendimentos:	7;	

-	Nº	de	Encaminhamentos:	6;	

-	Nº	Processos	em	
acompanhamento:	4;	

-	Nº	Situações	em	Aberto:	4;	

-	Nº	de	Informações	Sociais:	1;	

-	Nº	de	articulações	com	
entidades	recurso:	7.	

-	Nº	de	acompanhamentos	a	
unidade	de	saúde:	1;	

Descrição:	

-	Atendimentos	com	Apoio	Psicossocial	a	Agregados	Familiares;	

-	Acompanhamento	social	a	indivíduos	e	famílias	em	situação	de	
vulnerabilidade	social;	

-	Acompanhamento	a	unidade	de	saúde;	

-	Resolução	e	Arquivamento	de	Processos;	

-	Encaminhamento	de	situações	para:	

							Rede	Local	de	Intervenção	Social	(RLIS);	

-	Articulação	com	Entidades	recurso:	

......Santa	Casa	da	Misericórdia	de	Arganil;	

......Direção	Geral	de	Reinserção	e	Serviços	Prisionais	–	Delegação	Regional	de	
Reinserção	do	Centro;	

…….Centro	Hospitalar	e	Universitário	de	Coimbra/Unidade	Sobral	Cid;	

-	Articulação	e	ida	ao	Consulado	de	Angola	no	Porto;	

-	Articulação	com	ARCIL;	

	

	 	

	

Ação:	APOIO	JURÍDICO	AO	
CONSUMIDOR	(Protocolo	de	
Cooperação	entre	a	Câmara	
Municipal	de	Arganil	e	a	
Associação	Portuguesa	Para	a	
Defesa	do	Consumidor	–	DECO)	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:		

-	Atendimento	aos	Munícipes	pela	Jurista	da	DECO;	

-	Articulação	com	os	Juristas	da	DECO;	

-	Apoio	logístico;	

-	Encaminhamentos	de	situações;	

-	Realização	de	reunião	/	Dinamização	de	Protocolo	de	Cooperação	celebrado.	
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Estatística:		

-	Nº	de	Atendimentos:	5;	

-	Nº	de	encaminhamentos;	

-	Nº	de	reuniões:	1.	

	

	

	 	

	

Ação:	COMISSÃO	PROTECÇÃO	DE	
CRIANÇAS	E	JOVENS	EM	RISCO	DE	
ARGANIL	

(Lei	 nº	 147/99,	 01	 de	 Setembro,	
com	 as	 alterações	 introduzidas	
pela	 lei	 n.º	 142/2015,	 de	 8	 de	
setembro);	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

5Reuniões	de	Grupo	de	Trabalho;	

2	Atividades	realizadas;	

8	Spots	Publicitários;	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Modalidade	Alargada:	

	

PLANO	LOCAL	DE	PROMOÇÃO	DOS	DIREITOS	DAS	CRIANÇAS	DE	ARGANIL	
(2014-2017)	
	
PLANO	DE	AÇÃO	DA	CPCJ	2017:		
	
-	 Ação	 n.º	 II	 -“III	 Seminário	 Temático”	 –A	 Sociedade	 Hodierna.	 Como	
Resolver	a	Fórmula:-Amor+Violência/Sociedade=?,Realizado	dia	11	de	maio	
de	2017,	no	Auditório	da	Biblioteca	Municipal	“Miguel	Torga”,	onde	constou:	

• I	 Painel	 –	 “Violência	 Interpares	 e	 Violência	 no	 Namoro:	 reflexões	 e	
inquietações”	-	Dr.	Mauro	Paulino;	

• II	 Painel	 –	 “O	 papel	 das	 CPCJ	 –	 Crianças	 e	 jovens	 em	 situação	 de	
violência”	 Dr.	 Hélio	 Ferreira,	 Coordenador	 Regional	 do	 Centro	 da	
CNPDPCJR;		

• III	 –	 “Violência	 Doméstica:	 Vitimas	 Vicariantes”	 –	 Dra.	 Generosa	
Morais		-	Unidade	Familiar	do	CRI	

	
-	Ação	n.º	III	“A	Missão	da	CPCJ”	

• “Preparação	 e	 elaboração	 de	material	 para	 a	 divulgação	 da	 CPCJ”	 –	
fitas	azuis,	canetas	e	outro	material	

• 	“Spots	Publicitários”;	
• 	Folhetos	Informativos;	

	
-	Ação	n.º	VI	-	“ZERO_PONTO_ZERO”	[0.0]		
-	Festa	Jovem,	realizada	no	Tutti	Club,	no	dia	4	de	abril	de	2017,	último	dia	de	
aulas	do	2º	período,	em	parceria	com	o	Agrupamento	de	Escolas	de	Arganil,	o	
PES,	 e	 o	 CLDS	 3G	 “Arganil	 +	 Inclusiva”–	 Sensibilização	 aos	 jovens	 sobre	 o		
“Abuso	excessivo	do	Álcool”;	
-	Abrangeu	alunos	da	Escola	Secundária	de	Arganil	
	
-	 Ação	 n.º	 VII	 -	 	 “Abril	 Mês	 da	 Prevenção	 dos	 Maus-Tratos	 na	 Infância	 e	
Juventude”,	 atividades	 desenvolvidas	 em	 parceria	 com	 o	 Agrupamento	 de	
Escolas	de	Arganil;	

• De	 19	 a	 24	 abril	 –	 Ações	 de	 Sensibilização	 sobre	 maus-tratos	 na	
infância	–	turmas	1º	Ciclo	do	AEA;	

• 21	de	abril	(9.30h)-	Caminhada	“Abril	Sorrisos	MIL”,	todas	as	Escolas	
do	 1º	 Ciclo	 e	 5º	 anos	 das	 Escolas	 Básicas	 do	 AEA;	 Distribuição	 de	
Panfletos,	Pulseiras	Azuis	e	Divulgação	da	História	do	Laço	Azul	como	
um	constante	lembrete/alerta	para	lutar	pela	proteção	das	crianças;	;	

• 26	de	abril	 –	Elaboração	de	um	Mural	alusivo	à	 temática	dos	maus-
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odalidade	Restrita:	

	

-	2	Reuniões	da	Modalidade	

tratos	na	Infância	–	Escolas	do	1º	Ciclo	do	AEA	
	
-	Ação	n.º	VIII	 -	“I	Encontro	INTERCPCJ’S”	de	Arganil,	Oliveira	do	Hospital	e	
Tábua	 –	 “Residencialização	 de	 Crianças	 e	 Jovens:	 Que	
Alternativas?”,Realizado	dia	19	de	abril	de	2017,	no	Centro	Cultural	de	Tábua;	

• Partilha	de	Boas	Práticas	da	CPCJ	de	Arganil;	
	
OUTRAS	ATIVIDADES:	
-	Participação	na	Ação	de	Formação	Profissional	“Matriz	GoVint:	Um	Desafio	
para	 as	 CPCJ”,	ministrado	 pelo	Dr.	 Rui	Marques,	 dias	 6	 de	 fevereiro,	 20	 de	
abril	de	2017,	na	Universidade	Católica	de	Lisboa;	
	
-	Participação	no	Encontro	Nacional	da	Avaliação	das	Comissões	de	Proteção	
de	 Crianças	 e	 Jovens	 subordinado	 ao	 tema	 “Governação	 Integrada”	 na	
Promoção	e	proteção	dos	Direitos	da	Criança	-	realizado	nos	dias	17,	18	e	19	
de	maio	de	2017,	em	Idanha-a-Nova;	
-	 Participação	 da	 CPCJ	 de	 Arganil	 na	 “Mostra	 da	 Prevenção”,	 do	 Encontro	
Nacional	 das	 CPCJ,	 com	 Exposição	 das	 Atividades	 realizadas	 no	 âmbito	 da	
execução	do	Projeto	Tecer	a	Prevenção	-Plano	Local	de	Promoção	dos	Direitos	
das	Crianças	e	Jovens	de	Arganil	(2014-2017);	
	
	
Modalidade	Restrita:	
-	Articulação	com	a	CNPDPCJR;	
-	Articulação	com	a	CPCJ	de	Cantanhede;	
-	Articulação	com	a	CPCJ	de	Setúbal;	
-	Articulação	com	a	CPCJ	de	Penacova;	
-	Articulação	com	a	CPCJ	de	Lousã;	
-	Articulação	com	a	CPCJ	de	Pampilhosa	da	Serra;	
-	Articulação	com	a	CPCJ	de	Tábua;	
-	Articulação	com	a	CPCJ	de	Oliveira	do	Hospital;	
-	Articulação	com	a	CPCJ	de	Soure;	
-	Articulação	com	a	CPCJ	de	Vila	Nova	de	Poiares;	
-	Articulação	com	a	CPCJ	de	Idanha-a-Velha;	
-	Articulação	com	o	Agrupamento	de	Escolas	de	Arganil;	
-	Articulação	com	o	EMAT;	
-	Articulação	com	o	SNIPI;	
-	Articulação	com	o	NACJR;	
-	Articulação	com	o	CSA;	
-	Articulação	Casa	da	Criança	de	Arganil	-	Bissaya	Barreto;	
-Articulação	com	o	Centro	Social	e	Paroquial	de	Sarzedo	–	Valencia	Creche	e	
ATL;	
-Articulação	com	o	Centro	Social	e	Paroquial	de	Côja	–	Valencia	Creche;	
-	Articulação	com	a	GNR	de	Arganil;	
-	Articulação	com	o	Ministério	Público	de	Arganil;	
-	Articulação	com	o	Hospital	Pediátrico	de	Coimbra;	
-	Articulação	com	a	Maternidade	Daniel	de	Matos	–	CHUC	Coimbra;	
-	Articulação	com	o	Ministério	Público	do	Tribunal	de	Família	e	Menores	de	
Coimbra;	
-	Articulação	com	a	RLIS;	
-	Articulação	com	NLI;	
-	Articulação	com	a	Comunidade	Francisco	Asis	–	LIJ	–	Olho	Marinho;	
-	Articulação	com	a	Comunidade		
-	Articulação	com	a	APAV	de	Coimbra;		
-	Articulação	com	o	CLDS3G3G	“Arganil	+Inclusiva”;	
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Restrita;	

-	2	Atas	

-	34Atendimentos;	

-	8	Visitas	Domiciliárias;	

-	56	Processos	com	
Acompanhamento;	

-2	Processos	Acompanhados	em	
Colaboração;	

-	50	Processos	Ativos;	

-	4	Processos	Arquivados;	

-	4	Novos	Processos	Instaurados;	

-	2	Acordos	de	Promoção	e	
Proteção;	

-	1	Revisões	de	Acordo	de	
Promoção	e	Proteção;	

-	1	Prorrogações	de	Acordo	de	
Promoção	e	Proteção;	

-	4	Declarações	de	
Consentimento;	

-	4	Fichas	de	Proposta	de	
Deliberação;	

-	4	Informações	Psicossociais;	

-	1	Relatório	Pedagógico;	

-	20	Informação	Escolares;	

-	3	Informações	Sociais;	

-1	Declaração	de	não	Oposição;	

-	2	Pedidos	de	Colaboração	(art.º	
13,	da	Lei	147/99,	de	1	de	
setembro,	aprovada	pela	Lei	n.º	
142/2015,	de	8	de	setembro);		

-	1	Comunicações	e	Informações	
ao	Ministério	Público	–	arts.	68º	e	
69º		e	art.º	13º	de	colaboração,	
da	Lei	147/99,	de	1	de	setembro,	
aprovada	pela	Lei	n.º	142/2015,	

-	Articulação	com	a	IAC	–	Instituto	de	Apoio	À	Criança;	
-	 Atualização	 de	 dados	 processuais	 na	 aplicação	 informática	 de	 gestão	 da	
CPCJ	e	gestão	do	processo	de	promoção	e	proteção;	
-	 Colaboração	 com	 outros	 Gestores/Coordenadores	 de	 Processo	 para	
atualização	de	dados	processuais;	

-	 Divulgação	 de	 Ações	 de	 Formação,	 Seminários,	 Colóquios	 e	 sessões	
informativas	várias;	
-	Elaboração	de	Acordos	de	Promoção	e	Proteção;	
-Elaboração	de	Informações	Sociais	e	Relatórios	vários;	
-	Encaminhamento	de	Processos	para	a	Associação	Passo	a	Passo;	
-	Encaminhamento	para	o	CLDS	3G	Arganil	+Inclusiva;	
-	Monitorização	processual	e	elaboração	de	Mapa	de	Controlo	da	Atividade	
Processual;	
-	Organização	de	processos;		
-	Pedidos	de	relatórios	vários;	
-	Tratamento	de	expediente;	
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de	8	de	setembro);		

-	2	Remessas	de	processo	de	
promoção	e	proteção	ao	
Ministério	Público,	ao	abrigo	do	
n.º	3,	do	art.º	11,	da	Lei	147/99,	
de	1	de	setembro,	aprovada	pela	
Lei	n.º	142/2015,	de	8	de	
setembro;	

	

	

	

Ação:	 GABINETE	 DE	 APOIO	 AO	
EMIGRANTE	-	GAE	

(Acordo	 de	 Cooperação	 entre	 a	
Câmara	Municipal	 de	 Arganil	 e	 a	
Direção	 Geral	 dos	 Assuntos	
Consulares	 e	 Comunidades	
Portuguesas)	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

-	9	Atendimentos;	

-	4	Novos	Processos.	

-	Nº	de	articulações	com	
entidades	recurso:	11.	

Descrição:	

$ Acompanhamento	de	Processos:	
	

-	Abertura	de	Processos;	

-	Atendimentos;	

-	Organização	e	análise	dos	documentos;	

-	Preenchimento	de	formulários;	

-	Elaboração	de	ofícios;	

-	Apoio	na	interpretação	de	documento	em	língua	estrangeira;	

-	Articulação	com	a	Direcção-Geral	dos	Assuntos	Consulares	e	Comunidades	
portuguesas/Direcção	de	Serviços	Regional	do	Porto;	

-	Elaboração	de	informação	relativa	ao	Gabinete	de	Apoio	ao	Emigrante,	
destinada	ao	envio	à	CIM	Região	de	Coimbra,	para	distribuição	no	Salão	do	
Imobiliário	e	Turismo	de	Paris.	

	

Ação:	REDE	SOCIAL	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

Conselho	Local	de	Ação	Social	de	
Arganil	(CLAS)	

Núcleo	Executivo	(NE):	

	

Descrição:	

Conselho	Local	de	Ação	Social	de	Arganil	(CLAS):	

Núcleo	Executivo	(NE):	

	

-	Divulgação	de	ações	de	formação	e	outros	eventos	relevantes	aos	parceiros	
do	CLAS;	

-	Operacionalização	do	Plano	de	Desenvolvimento	 Social	 2015-2020	e	 Plano	
de	Ação	para	2016:		
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-	Nº	de	Divulgações	de	eventos	
relevantes:	26;	

-	Nº	de	articulações	com	
entidades	recurso:	13.	

-	Nº	Reuniões	de	Rede:	3.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Loja	Social:	

	

-	1	reunião	de	voluntários;	

-	263processos	abertos;	

-	9processos	novos;	

-	15	voluntários	Ativos;	

-	280	Atendimentos;	

-	 85	 apoiosnas	 valências	 Loja	
Social;	

-	125	Apoios	no	“Alimentar+”;	

-	58	Donativos	particulares;	

	

	

	

	

Acção:	

	

• Plano	Municipal	para	a	Integração	de	Migrantes	(PMIM)	de	Arganil:	
(Operacionalização	do,):	

a)	Co-elaboração	do	Plano	Municipal	para	a	 Integração	de	Migrantes	de	
Arganil,	em	parceria	com	o	CLDS	3	G	“Arganil	+	Inclusiva	-	Um	Caminho	para	a	
Mudança”	e	o	Centro	de	Estudos	Sociais	da	Universidade	de	Coimbra;	

-	Realização	de	reuniões	de	rede	com	a	equipa	do	CLDS	3G;	
b)	 Elaboração	 de	 candidatura	 ao	 Fundo	 para	 o	 Asilo,	 a	 Migração	 e	 a	

Integração	 (FAMI),	 reportando-se	 a	 duas	 fases	 distintas:	 a	 Conceção	 e	 a	
Implementação	dosPlanos	Municipais	para	a	 Integração	de	Migrantes,	tendo	
em	conta	a	criação	de	estratégias	de	atuação	concertadas	entre	as	diferentes	
entidades	que	atuam	na	área	dasmigrações,	 a	nível	 local,	 e	que	contribuem	
para	 a	 concretização	 do	 processode	 integração	 dos	 migrantes	 no	 território	
concelhio.	

	
• “Saúde	+”:	

-	Organização	de	conteúdos	para	panfleto	de	divulgação;	

-	Reunião	de	Rede	(Município	de	Arganil;	Centro	de	Saúde	de	Arganil;	Serviço	
local	de	Arganil	da	Segurança	Social);	

	
• 10ª	Edição	“Idosos	em	Movimento”	–	Passeio	à	Quinta	da	Malafaia:	

-	Convites;	

-	Reunião	com	IPSS/Misericórdias;	

-	Articulação	com	entidades;	

	
• “+	Família”–“Encontro	entre	Gerações”:	

-	Reunião	com	IPSS/Misericórdias;	

-	Realização	de	 reuniões	de	 rede,	 com	a	equipa	do	CLDS	3G	e	Centro	Social	
Paroquial	de	Côja;	
• “Projeto	Arganil	Solidária”	-	LOJA	SOCIAL	de	Arganil	
	

• 263	Processos	Abertos;	
• 15	Voluntários	Ativos;	
• 280	Atendimentos	na	Loja	Social;	
• 85	Apoios	 a	 Indivíduos	 e	 famílias	 nas	 valências	 da	 Loja	 Social	 de	Arganil	
(Banco	Alimentar/Banco	Social/	Mercado	Solidário);	
• 125	Apoios,	do	“Projeto	Alimentar	+	em	Arganil”	a	indivíduos	e	famílias	em	
géneros	 alimentares	 (Iogurtes	 e	 produtos	 hortícolas),	 provenientes	 de	
superfícies	comerciais	(Intermarché);		
• 58	 Donativos	 de	 particulares	 e	 anónimos	 em	 produtos	 alimentares,	
roupas,	calçado,	puericultura	entre	outros;	
• Aquisição	de	produtos	para	os	cabazes	da	Páscoa;	
• Parceria	 estabelecida	 com	 o	 CLDS	 3G,	 entidade	 executora:	 Associação	
Passo	a	Passo	na	aquisição	de	produtos	para	os	cabazes	da	páscoa;	
• Distribuição	de	45	cabazes	da	páscoa	às	famílias;	
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-	Inventariação/Gestão	de	Stocks	mensal;	
-	Atualização	de	processos;	
-	Receção	de	sinalizações	à	Loja	Social	de	situações	sociais,	pelos	parceiros;	
-	Controle	Existências/Mensal;	
-	Articulação	com	as	Equipas	da	RLIS	e	da	Associação	Passo	a	Passo;		
-	Articulação	com	os	voluntários;	
-	 Desenvolvimento	 de	 atividade	 na	 Feira	 Medieval	 para	 angariação	 de	
brinquedos	e	outros	artigos,	denominada	de	“Pirâmide	dos	brinquedos”,	em	
2	de	junho;		
-	Preparação	da	atividade	da	quermesse	–	Feira	das	Freguesias;	
-	Donativo	do	Banco	Alimentar	de	Coimbra;	
-	Apoio	e	orientação	da	estagiária	do	Agrupamento	de	Escolas	de	Arganil;		
	

Ação:NÚCLEO	 LOCAL	 DE	
INSERÇÃO	de	Arganil	-	NLI	

RENDIMENTO	 SOCIAL	 DE	
INSERÇÃO	–	RSI	

(Lei	 n.º13/2003	 de	 21/05;	
Decreto-Lei	 n.º	 283/2003,	 de	
8/11	 Lei	 n.º	 45/2005,	 29/08;	
Decreto-Lei	 n.º	 42/2006,	 de	
23/02;	 Decreto-Lei	 n.º	 70/2010,	
de	 16/06;	 Portaria	 n.º	 257/2012,	
de	 27/08;	 Decreto-Lei	 n.º	
133/2012,	 de	 2706	e	Decreto-Lei	
n.º	13/2013,	de	25/01)	

	

ATIVIDADE	 SOCIALMENTE	 ÚTIL	
(ASU)	

-	Decreto-lei	nº	221/2012,	12	de	
Outubro	

	

	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

	

Estatística	(Quando	Aplicável):		

	

-	4	Reuniões	de	NLI;	

Descrição:	

	

1)	Atividades	Socialmente	Úteis:	

	

-	Contratualização	para	a	inserção	no	âmbito	da	medida	do	rendimento	social	
de	inserção,	em	sede	de	Núcleo	Local	de	Inserção;	

	-	Discussão	de	casos	e	estratégias	de	intervenção	social;	

-	3	Cartas	de	compromisso	–	Celebração;	

-	Articulação	com	o	Agrupamento	de	Escolas	de	Arganil;	

-	 32	 Atendimentos	 em	 conjunto	 com	 o	 CLDS	 3ª	 Geração	 a	 beneficiários;	
caracterização	do	perfil	e	suas	competências;	

-	Elaboração	de	listagem	de	beneficiários	de	ASU´s;	

-	Articulação	Inter-serviços;	

-	Articulação	com	Entidades	Parceiras;	

-	Envio	de	mapas	de	assiduidade	aos	Recursos	Humanos;	

-	Supervisão	das	Atividades	Socialmente	Úteis,	com	todos	os	parceiros;	

-	Celebração	de	cartas	de	compromisso;	

-	 Articulação	 com	 o	 Representante	 dos	 Serviços	 Locais	 da	 Segurança	 Social	
em	Arganil;	

-	Articulação	com	o	Centro	de	Emprego	e	Formação	Profissional	do	PIN;	

-	Articulação	com	a	Equipa	da	RLIS/SAAS;	

	-	Contatos	telefónicos	com	os	beneficiários	e	entidades	parceiras;	

-	 Reunião	 conjunta	 com	 a	 Equipa	 do	 CLDS	 3º	 geração	 para	 a	 integração	 de	
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-	12	Atendimentos;	

-3Cartas	de	compromisso;	

-	2	Reuniões;	

	

beneficiários	de	RSI	em	Asu´s;	

	

	

Outras	Atividades:	

• Participação	no	workshop	realizado	pela	BIOSPHERE	Portugal,	no	âmbito	da	“Certificação	do	Destino	Aldeias	
Históricas	de	Portugal”,	no	dia	15	de	maio	de	2017,	no	Centro	Empresarial	e	Tecnológico	de	Arganil	–	CETA;	

• --Desenvolvimento	de	atividades	inerentes	ao	procedimento	concursal,	na	modalidade	de	contrato	de	

trabalho	em	funções	públicas	por	tempo	determinado,	de	Assistente	Técnico–	Educação;		

• Participação	no	Seminário	“Saúde	Mental	em	Debate”,	realizado	no	dia	05.05.2017,	em	Tábua.	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

ÁREA	FUNCIONAL:	Bibliotecas	(Miguel	Torga	e	Alberto	Martins	de	Carvalho)	
	

Ação:	Atendimento	ao	público	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:		

Empréstimos	domiciliários								1062	

Empréstimos	interbibliotecas				253	

Marcações	Internet																					1121	

Novos	utilizadores	inscritos								58	

Internet	sem	fios																									505	

Periódicos																																					268	

Consulta/Trabalhos	Escolares			607	

Visualização	filmes																							66	

	

Ação:		

Serviço	de	referência	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:		

Informações	dadas	aos	utilizadores	sobre	bibliografia	ou	sobre	a	biblioteca.			

Estatística:	316	 	

	

Ação:	Fotocópias,	digitalizações	e	
impressões	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	2597	documentos	

Descrição:		

Utilizadores	e	serviço	interno.	

	

Ação:		

Tratamento	documental		

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:		

Catalogação,	classificação,	indexação,	associação	de	conteúdo	digital,	
analíticos,	hemeroteca.	
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Estatística:	3914	documentos	 	

	

Ação:		

Informação	na	WEB:	atualizações	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	133	atualizações	

Descrição:		

Blog	biblioactiva.ler,	blog	leituras	cruzadas,	facebook	e	portal	das	bibliotecas.	

	

Ação:		

Conservação	e	Restauro	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	207	livros	
recuperados	

Descrição:		

Arranjo	de	livros	danificados.	

	

	

Ação:		

A	leitura	das	memórias		

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	 10	 sessões;	 187	
participantes	

Descrição:	

Atividades	de	leitura	desenvolvida	com	os	idosos	nos	lares	e	centros	de	dia.	

Ação:		

Pais	e	filhos		
Livros	e	Ternura		

Período:	5	sessões;	85	presenças	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Descrição:	

Atividades	 de	 leitura	 desenvolvida	 na	 creche	 de	 Côja	 com	 bebés	 até	 aos	 3	
anos.	

Ação:		

Pais	e	filhos		
Livros	e	Ternura	

Período:	

Descrição:	

Atividades	de	leitura	desenvolvida	na	creche	do	Sarzedo	com	bebés	até	aos	3	
anos.	
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Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	5	sessões;	76	
presenças	

	

Ação:		

Pais	e	filhos		
Livros	e	Ternura	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	5	sessões;	179	
presenças	

Descrição:	

Atividades	de	leitura	desenvolvida	na	Casa	da	Criança	de	Arganil	com	crianças	
dos	3	aos	5	anos.	

Ação:		

Hora	do	Conto	/	Atelier	/	Jogos			

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	624	crianças	

Descrição:	

Atividades	de	promoção	da	Leitura	na	Sala	Infantil	da	BMA	e	da	BAMC	

Ação:		

Exposições	(BMA	e	BAMC)	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	92	presenças	

Descrição:	

-	Aos	Pares,	de	Teresa	Nunes		

-	CPCJ	–	Exposição	sobre	violência	doméstica	

-	Côja	na	Ponta	do	Lápis	

-	Os	Nobel	da	Literatura:	O	Dom	da	Escrita	

-	Árvores	de	Interesse	Público	no	Concelho	de	Arganil	

Ação:		

Ocupação	do	auditório	(BMA)	

Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	865	presenças	

Descrição:	

-	Cooperativa	de	Arganil	

-	CLDS	-	Ensaios	

-	IEFP	

-	CPCJ	

-	Teatro	–	Ensaios	
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-	Assembleia	Rádio	Clube	de	Arganil	

-	Congregação	Arganil	das	Testemunhas	Jeová	

-	Agrupamento	de	Escolas	de	Arganil	

-	Grupo	Caça	e	Pesca	

-	Editorial	Moura	Pinto	

-	ADIBER	–	Sessão	de	Esclarecimentos	

-	Apresentação	de	manuais	–	Gailivro	

-	Conferência	“Uma	Sardinha	para	Três”	

Ação:		

Voluntários	da	Leitura	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	2	Sessões	e	29	
presenças	

Descrição:	

Companheiros	de	Leitura	com	a	Prof.	Anabela	Sêco		

Ação:		

Grupos	dos	Amigos	de	Ler		
Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	2	sessões	e	26	
presenças		

Descrição:	

Grupo	dos	Amigos	que	se	encontra	em	Serão	na	Biblioteca	para	falar	de	livros	
e	de	leituras.	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Espaço	Jovem	
	

Acção:		
Funções	de	carácter	geral	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

Espaço	Internet:	135	
Espaço	Multimédia:	101	
Espaço	Leitura:	3	
Jogos	Tabuleiro:	4	
Internet	sem	fios:	12	

Descrição:		

Atendimento	 ao	 público;	 marcações	 Internet;	 visualização	 de	 filmes;	

periódicos;	empréstimo	de	Livros;	substituição	dos	livros	e	Dvd’s	presentes	no	

espaço	(parceria	com	a	Biblioteca	Municipal).	

	
	

Ação:		
	
Atividades	da	Páscoa	

Período:		

01.02.2017	a	31.03.2017	

Descrição:		

Atividades	que	 têm	 como	 finalidade	 tornar	 as	 férias	 letivas	 dos	mais	 jovens	

em	momentos	de	pura	diversão	e	convívio.	

-	Aula	de	Cycling	

-	Trabalhos	manuais	

-	Caça	aos	ovos	

-	Criação	de	ovos	da	Páscoa	

-	Jogos	no	Sub-Paço	

-	Visualização	de	filmes	

	

	

Ação:		

II	Concurso	Ovos	da	Páscoa	
Gigantes	
	
Período:	

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	10	participações	

Descrição:	

Segunda	 edição	 do	 Concurso	 dos	 Ovos	 da	 Páscoa	 Gigantes,	 que	 teve	 como	
principal	 objetivo	 fomentar	 a	 criatividade	 e	 a	 consciência	 ambiental	 dos	
munícipes,	 das	 crianças,	 jovens	 e	 idosos	 do	 concelho,	 numa	 altura	
tipicamente	festiva	como	é	a	Páscoa.	
	

Distribuição	 dos	 ovos	 por	 alguns	 dos	 locais	mais	 emblemáticos	 da	 vila	 bem	
como	 alguns	 edifícios	 públicos	 (Rua	 Oliveira	 Matos	 e	 Largo	 do	 Pelourinho;	
Turismo,	Câmara	e	Biblioteca).	
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Gabinete	de	Desporto	
	

• Ação:		
Programa:	

“Atividade	Física	para	idosos”	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

149	Idosos	e	13	IPSS	do	concelho	
de	Arganil	

	

Descrição:	Desenvolvimento	de	atividades	físicas,	lúdicas	e	formativas.	

Características	do	programa	(semanal):		

	

• N.º	de	dias	por	semana:	2.ª	a	6.ª	feira	(períodos:	manhã	e	tarde).		
	

• Tempo	por	sessão:	45/60	minutos,	dependendo	das	características	e	
capacidades	psicomotoras	dos	utentes.	

	

	

• Ação:		
	

Inspeção	de	espaços	de	jogo	
e	recreio		

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

Não	se	aplica.	

	

	

Descrição:	Inspeção	de	parques	infantis	e	equipamentos	desportivos.	

Reparação	e	manutenção	preventiva.	

Aquisição	de	novos	equipamentos.	

	

• Ação:		
	

Gestão	da	qualidade	

Processo:	
PO11_2017_DDES_Desporto	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

Não	se	aplica	

	

Descrição:	 Relatório	 de	 atividades	 e	 análise	 de	 causas	 em	 três	 áreas	 de	
intervenção,	 nomeadamente:	 1)	 Atividade	 física	 para	 idosos;	 2)	 Atividade	
física,	saúde	e	lazer;	3)	Férias	desportivas	e	ocupação	de	tempos	livres.	
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• Ação:		
	

Candidatura:	“Município	
Amigo	do	Desporto”	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

Não	se	aplica	

	

Descrição:	Operacionalização	de	candidatura.	

	

	

	

	

	

	

	

• Ação:		
	

Candidatura:	“Municípios	
Saudáveis”	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

Não	se	aplica	

	

Descrição:	Operacionalização	de	candidatura.	

	

	

	

	

	

	

• Ação:		
	

Parque	bio	saudável	de	Côja	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

Não	se	aplica	

Descrição:	 Plano	 de	 ação	 e	 estudo	 de	 mercado	 sobre	 localização	 e	
implementação	de	equipamentos	bio	saudáveis.	

	

	

	

	

	

• Ação:		
	

CLDS3G	Arganil	+	Inclusiva	
&	Gabinete	de	Desporto		

	

	

Descrição:	Desenvolvimento	de	atividades	desportivas,	lúdicas	e	pedagógicas	
para	crianças	e	idosos	(IPSS	de	Benfeita).	
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Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

30	Idosos	e	25	crianças	

	

	

	

	

	

• Ação:		
	

Supervisão	de	equipamentos	
internos	e	externos	do	Centro	
de	Atividades	Juvenis	(CAJ)	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

Não	se	aplica.	

	

Descrição:	Registos	de	segurança,	vistoria	e	supervisão	de	equipamentos.	

	

	

	

	

	

	

• Ação:		
	

Programa:	“Não	à	Diabetes!”	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

Não	se	aplica.	

	

Descrição:	 Enquadramento	 das	 atividades	 desenvolvidas	 pelo	 grupo	 de	
trabalho	 constituído	pela	 Câmara	Municipal	 de	Arganil,	 Centro	de	 Saúde	de	
Arganil	e	Farmácias	do	Concelho	de	Arganil.	

	

	

	

• Ação:		
	

Arganilíadas	

Descrição:	 Desenvolvimento	 de	 várias	 atividades	 desportivas,	 lúdicas	 e	
pedagógicas	destinadas	aos	alunos	do	Agrupamento	de	Escolas	de	Arganil	
(EB1).	

Período:	1	de	Abril	a	31	de	Maio	
de	2017	

	

Estatística:		

400	Crianças	
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• Ação:		
	

Certificação	do	Destino	
Aldeias	Históricas	de	Portugal	
/	Requisitos	e	Critérios	do	
referencial	Biopshere	
Destination	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

Não	se	aplica.	

Descrição:		

Diagnóstico	 e	 orientações	 estratégicas	 sobre	 atividades	 saudáveis	
promovidas	pelo	Município	de	Arganil	no	âmbito	do	desporto.	

	

	

	

	

	

	

• Ação:		
	

Programa:	“Férias	
Desportivas	e	Ocupação	de	
Tempos	Livres”	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:	

	

Descrição:		

Elaboração	 de	 plano	 de	 ação,	 planeamento	 de	 atividades,	 parcerias,	
divulgação	e	contactos	institucionais.		
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MUNICÍPIO	DE	ARGANIL	
CÂMARA	MUNICIPAL	
RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	

Área	Funcional:	Piscinas	Municipais	
	

• Acão:		
Planeamento	Técnico	da	
Piscina	Municipal	de	Arganil	
	

Período:		

01.04.2017	a	31.05.2017	

Estatística:		

12	Inscrições	

6251	Utilizadores	

Participação	 da	 Equipa	 de	
Competição	 da	 Escola	 Municipal	
de	 Natação	 de	 Arganil	 na	 7ª	
Concentração	 do	 Circuito	
Municipal	de	Escolas	de	Natação,	
época	 2016/17	 em	 Penalva	 do	
Castelo	 (01.04.2017):	 Equipa	
constituída	por	13	nadadores.	

Principais	resultados	
alcançados:	

4	–	1º	Lugares	

7	–	2º	Lugares	

5	–	3º	Lugares	

6	–	4º	Lugares	

	

Participação	 da	 Equipa	 de	
Competição	 da	 Escola	 Municipal	
de	 Natação	 de	 Arganil	 no	 32ª	
Torneio	 Afonso	 Saldanha,	 época	
2016/17	em	S.	João	da	Pesqueira	
(22.04.2017):	 Equipa	 constituída	
por	10	nadadores.	

Principais	resultados	

Descrição:	
• Planeamento	 de	 atividades	 aquáticas	 destinadas	 a	 todos	 os	

segmentos	da	população;	

• Estimulação	de	 hábitos	 da	 prática	 desportiva	 regular	 e	 um	estilo	 de	
vida	ativo;	

• Satisfazer	as	necessidades	educativas	e	formativas	da	população;	

• Promover	 a	 recreação	 e	 ocupação	 dos	 tempos	 livres	 em	 meio	
aquático,	aumentando	os	índices	de	atividade	física	formal	e	informal;	

• Zelar	 e	 contribuir	 para	 a	 manutenção	 dos	 aparelhos	 didáticos	 e	
pedagógicos	existentes	na	Piscina	Municipal;		

• Medição	 e	 controlo	 dos	 parâmetros	 de	 qualidade	 da	 água,	 e	
temperatura	na	Piscina	Municipal	de	Arganil;	

• Articulação	 com	 o	 Agrupamento	 de	 Escolas	 de	 Arganil	 para	 a	
frequência	da	Piscina	Municipal	de	Arganil	nas	disciplinas	de	Educação	
Física	e	Atividade	Física	e	Desportiva;	

• Planificação	 dos	 conteúdos	 pedagógicos	 a	 lecionar	 na	 Escola	
Municipal	de	Natação	de	Arganil;	

• Articulação	 com	 o	 Gabinete	 de	 Engenharia	 Civil	 do	 Município,	 de	
forma	a	 resolver	algumas	 situações	 técnicas	na	Piscina	Municipal	de	
Arganil;	

• Articulação	 com	 a	 Empresa	 Fluidra	 no	 serviço	 de	 manutenção	 da	
Piscina	Municipal	de	Arganil;	

• Realização	 do	 processo	 de	 aquisição	 de	 produtos	 de	 limpeza,	
tratamento	e	desinfeção	para	a	Piscina	Municipal	de	Arganil;	

• Planificação	e	Execução	do	Procedimento	de	desinfeção	e	limpeza	de	
material	 didático,	 e	 desinfeção	 e	 limpeza	 das	 caleiras	 e	 tanques	 de	
compensação	das	Piscinas	Municipais	de	Arganil;	

• Articulação	 com	 o	 Gabinete	 de	 Ambiente	 do	 Município,	 com	 o	
objectivo	 de	 planear	 o	 mapeamento	 dos	 procedimentos	 relativos	 à	
qualidade	da	água	a	realizar	na	Piscina	Municipal	de	Arganil;	

• Articulação	com	o	Centro	de	Saúde	para	a	verificação	dos	parâmetros	
de	qualidade	da	água	da	Piscina	Municipal	de	Arganil;		
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alcançados:	

6	–	1º	Lugares	

8	–	2º	Lugares	

4	–	3º	Lugares	

1	–	5º	Lugares	

3º	e	7º	Lugar	-	Estafetas	

	

Participação	 da	 Equipa	 de	
Competição	 da	 Escola	 Municipal	
de	 Natação	 de	 Arganil	 na	 8ª	
Concentração	 do	 Circuito	
Municipal	de	Escolas	de	Natação,	
época	 2016/17	 em	 Resende	
(20.05.2017):	 Equipa	 constituída	
por	14	nadadores.	

Principais	resultados	
alcançados:	

6	–	1º	Lugares	

4	–	2º	Lugares	

8	–	3º	Lugares	

4	–	4º	Lugares	

2	–	5º	Lugar	

	

Participação	 da	 Equipa	 de	
Competição	 da	 Escola	 Municipal	
de	 Natação	 de	 Arganil	 no	 33ª	
Torneio	 Afonso	 Saldanha,	 época	
2016/17	 em	 Sernancelhe	
(27.05.2017):	 Equipa	 constituída	
por	11	nadadores.	

Principais	resultados	
alcançados:	

8	–	1º	Lugares	

4	–	2º	Lugares	

4	–	3º	Lugares	

• Articulação	com	o	Gabinete	de	Informática	com	o	objetivo	de	colocar	
toda	a	informação	relativa	à	Piscina	Municipal	de	Arganil	no	portal	do	
Município	de	Arganil	e	na	página	do	Facebook;	

• Articulação	 com	 o	 Gabinete	 do	 Turismo	 relativamente	 aos	 eventos	
realizados	na	Cerâmica	Arganilense;	

• Planeamento	e	Organização	da	Participação	da	equipa	de	Competição	
da	Escola	Municipal	de	Natação	de	Arganil,	nos	Torneios	Prof.	Afonso	
Saldanha	e	Circuito	Municipal	de	Escolas	de	Natação;	

• Ajuste	do	mapa	de	aulas	da	Escola	Municipal	de	Natação,	 visando	o	
aumento	da	oferta	de	aulas;	

• Planeamento	 e	Organização	da	 Final	 distrital	 do	Desporto	 Escolar	 (3	
de	Maio)	

• Comemoração	 do	Dia	 da	Mãe	 na	 Piscina	Municipal	 de	Arganil	 (8	 de	
Maio).	

• Receção	e	Orientação	do	Estágio	de	1	aluno	do	curso	de	Mecatrônica	
da	Escola	Secundária	de	Arganil	

• Receção	 e	 Orientação	 do	 Estágio	 de	 2	 alunos	 do	 Curso	 de	 Apoio	 à	
Gestão	 Desportiva	 da	 Escola	 Profissional	 de	 Oliveira	 de	 Hospital	
(EPTOLIVA);	
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2	–	5º	Lugares	

	

14ºTorneio	de	Natação	de	Tábua	
–	 Concelhos	 Vizinhos	
(06/05/2017)	 Equipa	 constituída	
por	14	nadadores.	

Principais	resultados	
alcançados:	

5	–	1º	Lugares	

3	–	2º	Lugares	

3	–	3º	Lugares	

1	–	4º	Lugares	

1	–	5º	Lugar	

	

	

	

	

	

	


