
 

 

 

 

Relatório de Atividades  

do 

Município de Arganil 
 

 

 

 

01 fevereiro 2018 a 31 março 2018 



 
2 

 

 

MUNICÍPIO DE ARGANIL 
CÂMARA MUNICIPAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 

Divisão de Gestão Urbanística – Projeto, Licenciamento e Vistorias 
Licenciamento de Obras Particulares 

 

Ação: Certidões 

Total: 41 

Descrição:  

Isenção de autorização de utilização, destaque de parcela de terreno, 

atravessamento de prédio por arruamento, constituição de edifício em regime 

de propriedade horizontal.  

 

  

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

Ação: Concessão de Autorização 

de utilização 

Total:12 

Descrição:  

A autorização de utilização de edifícios, destina-se a verificar a conclusão da 

obra e a conformidade da mesma com o projeto de Arquitetura e arranjos 

exteriores aprovados e com as condições de licenciamento ou comunicação 

prévia. Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

Ação: Diversos  

 

Total:102 

 

  

 

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. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 
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Ação:  

Requerimentos para Edificações 

(obras) 

Total:8 

Descrição: Pedidos de licenciamento e comunicação prévia de obras 

Construções novas            3 

Legalização                        2 

Reconstrução                     3 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

Ação: licenciamento zero 

Total:5 

Descrição: 

Pedido relacionado com os estabelecimentos sujeitos ao regime do 

licenciamento zero  
Período: 

01.02.2018 a 31/03/2018 

 

Acão: Concessão de Alvarás 

utilização 

Total:10 

Descrição: foram concedidos os seguintes alvarás: 

Habitação/comércio     1 

Estruturas de Apoio      1 

Habitação                      8 

 

Período: 

01/02/2018 a 31/03/2018 

Estatística (Quando Aplicável): 

 

Ação: Concessão de Alvarás de 

obras 

Total:13 

Descrição: foram concedidos os seguintes alvarás 

 Construções novas        2                

Ocupação da via publica  2 

Alteração                          2 

Legalização                      5 

Reconstrução                   2 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 
CÂMARA MUNICIPAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ÁREA FUNCIONAL: Divisão de Gestão Urbanística – Obras Municipais 
 

Ação:  

Serviços associados ao 

departamento de Obras 

particulares  

 

Descrição:  

 Atendimento de munícipes  

 Reclamação de infiltração - rua Maestro Alves Coelho. 

 Verificação de conformidade de processo de obra de demolição no 
Piódão – CIVIBEIRA 

 Vistoria a imóvel em risco de ruir - Cerdeira / relatório. 

 Processo de vistoria em Folques 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

Ação:  

 

Medições e orçamentos 

 

Descrição 

 

 Requalificação dos acessos á Praia Fluvial do Agroal; 

 Núcleo Etnográfico de Arganil. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

Ação:  

Estudos e projetos e outros 

trabalhos  

Descrição 

 Núcleo Etnográfico de Arganil Alteração do projeto do - consulta a GTE; 

 Sinalética de trânsito na extensão de saúde de S. M. da Cortiça; 

 Requalificação dos acessos á Praia Fluvial do Agroal; 

 Estudo 3d de ensombramento no Centro Escolar de S. M. da Cortiça; 

 Estudo 3d de ensombramento das Unidades de Apoio no Paço Grande; 

 Projeto de Ampliação do Polo Industrial da Relvinha Oeste;  

 Candidaturas ao Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação 
Permanente (P.A.R.H.P.) – Receção de Documentação e envio para a 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  
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 CCDRC, elaboração de ofícios para enviar aos requerentes das 
propostas de decisão; 

 Elaboração de Ficha de Controlo do Enquadramento dos Projetos de 
Execução (Portaria 701-H); 

 Medições do Cadastro da Rede de Saneamento de Águas Residuais e 
Abastecimento de Água do Concelho; 

 Estudo de ocupação do lote de terreno da CM - rua Dr. Veiga Simões; 

 Substituição de Pavimento de borracha na escola de S. Martinho da 
Cortiça; 

 Requalificação do Largo Porfírio dos Santos na Nogueira - Preparar 
documentação par enviar ao Eng.º Nuno Castanheira; 

 Preparar as Plantas atualizadas da Casa das coletividades - Reunião de 
Câmara; 

 Planta de implantação da feira de Páscoa. 

Ação: 

 

Serviços de topografia 

 

Descrição: 

 Georreferenciação de habitações destruídas pelo incêndio, 

 Levantamento topográfico para implantação de construção – Gândara – 
Arganil; 

 Alinhamento de parede técnica – Alagoa; 

 Alinhamento de muro – Vale de Moinho; 

 Conclusão de Levantamento Topográfico – Parque de estacionamento 
do Prado – Côja; 

 Definição de estremas – Lomba do Canho – Arqueologia; 

 Alinhamento de muro – Casal de S. João; 

 Conclusão de Levantamento Topográfico – Loteamento do Subpaço – 
Arganil; 

 Verificação de estremas – Terreno para depósito de água – Benfeita; 

 Levantamento Topográfico – Rua Campo Eduardo Ralha – Arganil; 

 Implantação de estremas de terreno – Costeiras – Vale Cid; 

 Levantamento Topográfico – Terreno do edifício da Associação 
Florestal; 

 Levantamento Topográfico do largo do chafariz – Agroal.  

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

 

Ação:  Descrição:  
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Fiscalização e 

acompanhamento de Obra e 

Concursos  

 

 Notificação de exclusão do concorrente do concurso público 
PROEM_31/2017 

 Concurso REABILITAÇÃO ESTRUTURAL E BENEFICIAÇÃO DA IGREJA DE S. 
PEDRO. 

 Análise e organização de propostas para o fornecimento de mobiliário e 
equipamentos para a Extensão de saúde de S. Martinho. 

 Preparação das peças do procedimento para o concurso PROEM 
29/2017 - demolição de imóveis em Vinhó Cerdeira e Casarias - 
Consulta Prévia e envio para aprovação. 

 Receção e controlo da entrega de mobiliário nas escolas do Sarzedo e 
de Pomares. 

 Reunião/fiscalização de obra - Escola de Pomares 

 PROEM/05/2016 - Extensão de saúde de S. Martinho da Cortiça. 

 Recolha de orçamentos para reprogramação financeira das 
candidaturas da escola do Sarzedo e extensão de saúde de S. Martinho 
da Cortiça. 

 Fornecimento e montagem de sinalética rodoviária vertical na extensão 
de saúde de São Martinho da Cortiça - Ajuste direto simplificado 

 Extensão de saúde de S. Martinho da Cortiça - Ligação BT – 
procedimento 

 Inf/DGU/178/2018 - Execução de cauções por falta de pagamento de 
multa contratual PROEM/05/2016 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

Ação: 

Outros 

 

 Descrição: Georreferenciação em mapa de várias localizações de 

imoveis afetados pelos incêndios de 2017 - freguesia da Benfeita 

 Toponímia de Pomares 

 Toponímia do Sarzedo 

 Traçado de rede de águas na reabilitação de rede entre Barril e Côja 

 Toponímia da freguesia de Folques- continuação 

 Maquete do cartaz da praia fluvial da cascalheira/2018 

 Maquete do cartaz da praia fluvial do caneiro de Coja/2018 

 Preparar elementos solicitados pela Dr.ª Susana Costa – email de 
06/02/2018 - Arquiteto Vasco Alves – D-Solution – arquitetura e 
engenharia. 

 Reunião com o Dr. Jorge Veigas - Provist 13/2016 _ Priados 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  
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 Recolha de Informações diversas - Parque de Campismo de Arganil e 
edifício do Turismo e Museu do Piódão. 

 Vistoria - Bar do Subpaço. 

 Seminário revisão do CCP - Coimbra  

 Sessão de esclarecimento - Praia Acessível - APA-ARH - Coimbra  

 Processo de ocupação de espaço público com esplanada em Coja. - 
Ação de fiscalização em Côja - esplanada fechada na rua principal - 
(com presidente da Junta de Freguesia de Coja e Barril de Alva. 

 Comissão de melhoramentos do AGROAL – Reunião 

 Levantamento de espaços com condições para candidatura à CIM a 
sistemas de arrefecimento contra ondas de calor. 

 Reunião na praia Fluvial de Coja com ARH + JF 

 Reunião em S. Martinho da Cortiça com o Presidente da J.F. - Obras de 
alteração do Centro Cultural de S. Martinho da Cortiça 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 
CÂMARA MUNICIPAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Divisão Gestão Urbanística / Obras Municipais: Administração Directa 
 

Ação: 

Construção e manutenção de 

edifícios 

Descrição: 

 Reparação / manutenção de Edifícios e Equipamentos Municipais; 

 Apoio ao sector do Saneamento e águas. 

Período: 
 
01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Ação: 

Serviço de máquinas e transportes 

 

Descrição: 

 Movimento de terras para plantação de árvores nos Cepos. 

Período: 

 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Ação: 

Serviços de abastecimento de 

águas 

Descrição: 

 Novas ligações de água aos consumidores; 

 Manutenção à rede de abastecimento de água, pelo Concelho; 

 Vigilância do sistema de captação e abastecimento de águas; 

 Limpeza de reservatórios e captações; 

 Substituição de contadores danificados pelo gelo; 

 Apoio na montagem de eventos. 

Período: 

 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Ação: 

Serviços de saneamento 

Descrição: 

 Novas ligações de saneamento aos consumidores; 

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

 Vigilância do sistema de saneamento; 
Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Ação: 

Serviços de manutenção de vias 

Descrição: 

 Manutenção com massa asfáltica nas vias pelo Concelho; 

 Pavimentação de locais de roturas de condutas de abastecimento 

de água; 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 
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 Limpeza e desobstrução de estradas e linha de água nas zonas 

afetadas pelos incêndios; 

 Substituição de pavimento no largo da feira, no Paço Grande. 

 Acompanhamento da construção de muros de suporte de estradas 

na Freguesia de Pomares, nas zonas afetadas pelos incêndios. 

 

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: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

 

Ação: 

Serviços de oficinas e serralharias 

Descrição: 

 Manutenção e reparação de viaturas, máquinas e outros 

equipamentos. Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Ação: 

Serviços de pintura, sinalética e 

carpintaria 

Descrição: 

 Montagem e desmontagem de eventos pelo Concelho; 

 Manutenção de palcos e stands; 

 Alteração e manutenção de sinalética pelo Concelho; Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 
 

Ação: 

Serviços de limpeza urbana 

Descrição: 

 Recolha de resíduos sólidos urbanos pelo Concelho; 

 Manutenção e limpeza de contentores usados pelo Concelho. 
Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 

CÂMARA MUNICIPAL 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Divisão de Desenvolvimento Económico Social: Turismo 
 

Acção: Região de Coimbra 

Meet UP 

Descrição:  

A ação “Região de Coimbra Meet Up” foi um evento promovido pela Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, durante a BTL -Feira Internacional de 

Turismo de Lisboa, e teve como objetivo fomentar aos agentes públicos e privados, 

o contacto com os principais compradores e expositores presentes na BTL e 

potenciar a criação de novas oportunidades de negócio.  

 

Data de realização: 

01.03.2018 

 

Ação: Reunião relativa à XIII 

Feira das Freguesias 2018 

 

Descrição:  

Reunião realizada com a presença do Sr. Presidente e Presidentes das Juntas de 

Freguesia, a qual teve como objetivo dar início à preparação e organização de mais 

uma edição da Feira das Freguesias 2018. 

Dia: 29 de Março de 2018  

 

Ação: III Concurso Ovos de 

Páscoa Gigantes 

Descrição:  

Organização do III Concurso Ovos Gigantes 2018.  

Vencedores: 1º Lugar: Assistência Folquense; 2º Lugar: Santa Casa da Misericórdia 

de Vila Cova de Alva; 3º Lugar: APPACDM Arganil. 

Período de realização: de 

Março de 2018 

 

 

Ação: Reunião Técnica - 

Aldeias Históricas de 

Portugal 

Descrição:  

Reunião na Aldeia Histórica de Piódão relativa ao projeto “Redes Wi-Fi” Aldeias 

Históricas de Portugal. 

Dia: 13 de Março  
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Ação:  

Reunião Técnica - Aldeias 

Históricas de Portugal 

Descrição:  

Reunião relativa ao projecto “ Culture & Taste”. 

Dia: 21 de Março  

 

Acção:  

Envio de informações para a 

Entidade Regional de 

Turismo do Centro de 

Portugal e Comunidade 

Intermunicipal da Região de 

Coimbra. 

Descrição:  

Envio de informação relativa aos eventos culturais a realizar no Município de 

Arganil. 

Período: 

Fevereiro e Março 

 

 

Acção:  

Oferta de Material 

Promocional 

Descrição:  

Colaboração com diversas entidades na oferta e cedência de material promocional 

alusiva ao Concelho de Arganil, a saber. 

Fevereiro 

Dia 23 – CLDS3G, entrega de folhetos promocionais do concelho; 

Março 

Dia 08 – Biblioteca Municipal “Miguel Torga”, entrega de folhetos promocionais 

do concelho; 

Dia 17 – Evento “Musica Coral na Cerâmica”, entrega de folhetos promocionais do 

concelho; 

Dia 18 – 5º Torneio de Natação – Piscina Municipal de Arganil, entrega de 

material promocional; 

Dia 18 – Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça, Caminhada em Mucelão, 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 
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entrega de folhetos promocionais do concelho; 

Dia 18 – Lions Club de Arganil, entrega de folhetos promocionais do concelho; 

Dia 20 – Biblioteca Municipal – XXV Feira do Livro, entrega de material 

promocional; 

Dia 23 – Associação Juvenil CUME, entrega de folhetos promocionais do concelho; 

Dia 31 – União de Freguesias Coja e Barril de Alva, entrega de folhetos 

promocionais do concelho; 

 

Acção:  

Representação em Feiras 

de Artesanato e 

colaboração com os 

artesãos do Concelho na 

sua inscrição em diversas 

Feiras e certames. 

Descrição:  

“ Feira do Queijo de Celorico da Beira”, decorreu do dia 02 a 04 de Fevereiro, com 

a participação do artesão Armindo Pinto;   

“XIX Feira do Queijo, dos Enchidos e do Mel & VIII Mostra de Gastronomia e 

Artesanato”, decorreu do dia 03 a 04 de Março, com a participação dos artesãos 

Armindo Pinto e Ana Brito; 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

 

Acção:  

Atendimento ao Público  

Descrição:  

Estatística de atendimento no Posto de Turismo relativa aos meses de Fevereiro e 

Março de 2018. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Estatística:  

Fevereiro: 87 

Março: 213 

Total de Visitantes: 300 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 
CÂMARA MUNICIPAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Área Funcional: Desenvolvimento Económico 
 

Acção:  
Organização de Processos das 
Zonas Industriais 

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. Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 

CÂMARA MUNICIPAL 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ÁREA FUNCIONAL: Gabinete de Apoio às Freguesias e Coletividades 
 

Acção:  
Participação e Apoio 

Descrição:  
Participação em eventos de carácter social, cultural, associativo e desportivo 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 

CÂMARA MUNICIPAL 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Área Funcional: Gabinete Municipal de Proteção Civil 
 

Acção:  
Proteção Civil 
 

Descrição:  

 Desinfestação escolas de Sarzedo e de Pomares 

 Análise e envio para decisão superior das propostas para 

desinfestação de edifícios/2018. 

 Pedido de propostas para a manutenção anual de extintores de 

incêndio, (RIA) Rede de Incêndio Armada e sistemas SADI. 

 Distribuição às farmácias do concelho de impressos sobre recolha de 

embalagens de medicamentos e medicamentos fora de prazo. 

 Preparar propostas de manutenção de extintores, rede de incêndio 

armada (RIA) e SADI, para apreciação. 

 Ida à Junta Freg Côja e Barril do Alva – falar com aplicadores de 

fitofármacos da Junta, ver equipamentos e demais documentos para 

aderirem à “empresa” de aplicação da Câmara Municipal.  

 Ida à Cerâmica/Piscinas ver instalações para desinfestar, 

acompanhado pelos técnicos das empresas DarkCode, Desibeira e 

Coimbra Pragas. 

 Primeira desinfestação de edifícios de 2018. 

 

Data:  

01.02.2016 a 31.03.2016 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 

CÂMARA MUNICIPAL 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Área Funcional: Recursos Humanos 
 

Ação:  

Recrutamento e Seleção 

 

 

Descrição:  

Apoio técnico ao desenvolvimento de procedimentos concursais comuns de 

recrutamento para postos de trabalho em relações jurídicas de emprego 

público por tempo indeterminado e determinado, previstos e não ocupados 

no mapa de pessoal de 2016 e 2017 

 

Desenvolvimento de procedimentos relativos aos procedimentos concursais 

de regularização no âmbito do PREVPAP 

 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

Recrutamentos: 0 

Procedimentos concursais: 21 

 

Ação:  

Avaliação do desempenho dos 

trabalhadores 

Descrição:  

Procedimentos relacionados com o suprimento da avaliação através da 

ponderação curricular (desempenhos de 2010, 2011, 2012 e 2013/2014) – 

lançamento de avaliação em cadastro e rotina de pontos/trabalhador. 
Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

 

Ação:  

Estatuto Disciplinar 

Descrição:  

Procedimentos relacionados com a prestação de informações sobre registos 

disciplinares e conteúdos funcionais bem como sobre a legislação aplicável. 
Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

0 
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Ação:  

Resolução de conflitos 

 

Descrição:  

Intervenção no âmbito das relações laborais no sentido de otimizar o 

funcionamento da organização municipal através da adequação de 

comportamentos e da própria organização do trabalho. 

 

Procedimentos: elaboração de ordens de serviço; reuniões de consenso, 

contactos presenciais, telefónicos e por via eletrónica com os colaboradores 

e estrutura hierárquica. 

 

Assuntos: ausências; horários de trabalho; competência hierárquica; 

atividades e funções atribuídas. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

 

 

 

Ação:  

Vínculo de Emprego público 

 

Descrição:  

Atividades e informações relacionadas com o estabelecimento, modificação 

e extinção da relação jurídica de emprego público. 

 

Procedimentos: termo e renovações de contratos de trabalho em funções 

públicas com termo resolutivo certo; cessação de contratos de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado; vicissitudes e clausulas 

contratuais; mobilidades internas. 

 

Procedimentos relacionados com a avaliação de períodos experimentais. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável): 4 

 

 

Ação:  

Acolhimento e Integração 

 

Descrição:  

Atividades relacionadas com o acolhimento e integração nos locais de 

trabalho municipais de novos colaboradores no Município de Arganil 

 

 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

0 
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Ação:  

Formação Profissional 

 

Descrição:  

Atividades relacionadas com a gestão, aquisição e desenvolvimento de 

competências pelos colaboradores do Município de Arganil. 

Divulgação de ações de formação profissional. 

Gestão do procedimento de Formação Profissional no âmbito do SGQ, 

identificação de anomalias e propostas de melhoria. 

 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

 

 

Ação:  

Higiene, Segurança e Saúde no 

Trabalho 

 

Descrição:  

Atividades relacionadas com a ocorrência de acidentes de trabalho: 

participações, constituição do processo de acidentes, encaminhamento dos 

colaboradores; articulação com a Seguradora e acompanhamento dos 

processos; conferência de indemnizações da Companhia de Seguros à 

Autarquia e por despesas efetuadas pelos colaboradores; controlo de 

indemnizações; peritagens; gestão de reclamações e atendimento. 

 

Articulação com os serviços externos de Medicina no Trabalho. 

 

Colaboração na elaboração do caderno de encargos em procedimento de 

aquisição de seguros. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

3 Acidentes de trabalho 

 

Ação:  

Prestação de informações a 

entidades oficia 

Descrição:  

Informações periódicas a DGAL sobre os recursos humanos através do SIIAL. 

Informações relativas ao Relatório Único. 

Balanço Social 2017 
Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

3 
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Ação:  

Organização e Duração do 

Trabalho 

 

Descrição:  

Atividades, tarefas e prestação/elaboração de informações relacionadas 

com a modificação das modalidades de horários de trabalho e prestação de 

trabalho suplementar. 

 

Elaboração de mapas de horários de trabalho. 

 

Propostas de organização e duração do tempo de trabalho face às 

necessidades do funcionamento dos serviços municipais. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

 

 

Ação:  

Remunerações 

 

Descrição:  

Supervisão das atualizações legais que afetam o processamento das 

remunerações dos trabalhadores e eleitos locais do Município, com maior 

incidência na aplicação da LGTFP, LOE2018 e processamentos irregulares. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

2 Meses 

 

 

Ação:  

Gestão dos projetos do programa 

Iniciativa Emprego 

Descrição:  

Contratos emprego-inserção e emprego-inserção +; elaboração e submissão 

de candidaturas, entrevistas, acolhimento e integração dos trabalhadores, 

estabelecimento de acordos, prorrogações, assiduidade, comunicação do 

pagamento de subsídios, comparticipações, rescisões e termos; resolução de 

conflitos. 

Articulação com o IEFP da promoção e execução das medidas de apoio. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

1 

 

Ação:  

Garantias de Imparcialidade  

Descrição:  

Informações sobre o regime legal e suas condicionantes e emissão de 
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Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

despachos, declarações e elaboração de outros documentos relacionados. 

Estatística (Quando Aplicável): 4 

2 

 

Ação:  

Gestão dos recursos humanos  

Descrição:  

Procedimentos relativos à alteração ao mapa de pessoal para 2018, de 

acordo com a legislação vigente e as orientações superiores. 

Levantamento das situações abrangidas pelo Programa de Regularização dos 

Precários e procedimentos inerentes 

Estudo previsional relativo à organização de recursos humanos no âmbito 

das competências e atribuições relativas à área da educação. 

Procedimentos relativos à aplicação da LOE2018 no que concerne às 

valorizações remuneratórias dos trabalhadores. 

Informação caraterizadoras dos recursos humanos para o relatório de 

gestão 2017. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

 
 

Ação:  

Férias, Faltas e Licenças 

Descrição:  

Atividades, tarefas e informações relacionadas com o regime legal das faltas, 

férias e licenças. 
Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Ação:  

Estágios Curriculares 

Descrição:  

Procedimentos relativos ao acolhimento estagiários provenientes das 

instituições escolares, seu acolhimento e integração. 
Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

1 

 

Ação:  

Esclarecimentos e colaboração 

com outras Autarquias Locais 

Descrição:  

Prestação de informações e esclarecimentos sobre métodos e técnicas da 

gestão de recursos humanos de âmbito municipal a outros Municípios e 
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Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Freguesias (prevpap). 

Estatística (Quando Aplicável): 2 

 

 

Ação:  

Atendimento  

Descrição:  

Prestação de informações e esclarecimentos aos trabalhadores e Executivo 

do Município de Arganil, bem como aos munícipes enquanto candidatos a 

emprego. 

Supervisão geral do atendimento efetuado no serviço de recursos humanos 

com vista à correção das informações prestadas, no respeito pelas 

competências próprias existentes. 

O atendimento é efetuado presencialmente, telefonicamente e via 

eletrónica. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

Média 25/dia. 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 
CÂMARA MUNICIPAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Área Funcional: Ambiente e Saúde 
 

Ação: ÁGUAS DE ABASTECMENTO 

 

 

Descrição: 

 omusnoc arap augá ed sesilána ed sodatluser ed oãçamrofni e esilánA ٭

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). 

. Acompanhamento das Colheitas de Água efetuadas 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. 

.AQCP od otibmâ on rautcefe a sotnemidecorp sod oãçucexe e oãçarobalE٭ 

 ,Hp ,orolc( augá ad edadilauq ed sortemârap sosrevid ed oãçazirotinoM ٭

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

abastecimento de água. 

 ad oãçarobalE ٭relação da quantidade de reagentes utilizados nas diversas 

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

 o arap onamuh omusnoc arap augá ed sesilána ed sodatluser sod oivnE ٭

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

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

 

 

 

Estatística (Quando Aplicável):  
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Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, bem 

como das não conformidades detetadas em parâmetros de Água para 

Consumo Humano. 

otuA od otibmâ on sadaticilos augá ed sesilána ed sodatluser ed oivnE ٭-

controlo - Estabelecimentos da Cadeia Alimentar. 

 omusnoc arap augá ad edadilauq ed sotnemirpmucni ed otnemihcneerP ٭

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

Resíduos), no âmbito do PCQA. 

ligiv so arap siasnem sohlabart ed sonalp sod oãçarobalE ٭antes de água. 

 saugÁ ed eteuqip ed apaM ed oãçarobalE ٭- Mensais. 

.augÁ ed setnaligiV solep sodarobale oçivres ed soirótaler sod esilánA ٭ 

 ed seder san augá ed sarutor ed otsiger ed )siasnem( sahcif sad esilánA ٭

abastecimento e elaboração de gráficos estatísticos. 

 ed sametsis soa setnerefer sodad ed otsiger ed sahcif sa sadot ed esilánA ٭

abastecimento de água e elaboração de estatística. 

 azepmiL e oãçnetunaM ed onalP od otnemivlovnesed od otnemahnapmocA ٭

de Reservatórios. 

 me oãçaticilbuP / oãçagluviD ٭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. 

 omusnoc arap augá ed otnemicetsaba ed sametsis a sasrevid seõçacolseD ٭

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

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

 ed eder ad sotnop sosrevid me orref ,oinímula ,hP ,orolC ed seõçideM ٭

abastecimento de água do sistema de abastecimento de Feijoal bem como na 

estação de tratamento de água e acompanhamento dos trabalhos de 

manutenção. 

 res a átse euq acincéT aicnêtsissA ad laojieF ed ATE an otnemahnapmocA ٭

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. 
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 setnetsixe saruturtsearfnI sad ortsadaC od oãçarobalE ad otnemahnapmocA ٭

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, acompanhamento de relatórios e elaboração de autos de 

medição; 

 soa sovitaler RASRE ad lecxE soriehcif sod otnemihcneerp od oicínI ٭

indicadores de 3ª geração do ano 2017. 

 Preenchimento e submissão no Portal da ERSAR do IDQA da Alta e da Baixa٭

2017 (informação de dados da qualidade da água – análises de água). 

 

Ação: ÁGUAS RESIDUAIS 

 

 

 

 

 

Descrição: 

  sad serodarepo solep otnemirpmuc od oãçacifirev e otnemahnapmocA٭

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;   

 siaudiser saugá ed sesilána ed onalP od oãçacifirev e otnemahnapmocA ٭

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

reajustes no funcionamento e tratamento das ETAR. 

 oãçazilitu ed saçnecil sad oãçaziraluger ed ossecorp od otnemahnapmocA ٭

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

 aiv ,APA a arap ohlecnoC od RATE sad lartsemirt olortnocotuA ed oivnE٭

plataforma Siliamb. 

 ed s´RATE sà oãçnetunam e oãçazirotinom ad otnemahnapmoca ed satisiV ٭

Cerdeira e Cortiça. 

 sovitaler RASRE ad lecxE soriehcif sod otnemihcneerp od oicínI٭aos 

indicadores de 3ª geração do ano 2017. 

Período: 1 de fevereiro 2018 a 31 

de março 2018 

 

 

 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

 

 

 

 



 
25 

 

Ação: SISTEMA DE GESTÃO DA 

QUALIDADE 

 

Descrição:  

 ed azepmil ed onalp on soirótavreser ed sazepmil sad otsigeR ٭

reservatórios. 

.augá ed sarutoR sacitsítatsE ٭ 

.serodecenrof ed oãçailavA ٭ 

Período: 1 de fevereiro 2018 a 31 

de março 2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

Ação: RESÍDUOS 

 

 

 

Descrição:  

.ohlecnoC od sotnopoce sod ojepsed arap CUSRE moc sotcatnoC  ٭ 

tarT ٭amento 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. 

J sad seõçaticilos( UR ed serotnetnoc ed sodidep ed esilánA ٭untas de 

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

substituição e reforço. 

 soa sovitaler RASRE ad lecxE soriehcif sod otnemihcneerp od oicínI٭

indicadores de 3ª geração do ano 2017. 

aM( 7102 RRIM sapaM sod otnemihcneerP٭pa integrado de registo de 

Resíduos – decorrentes do SIRAPA) no Siliamb (plataforma da Agência 

Portuguesa do Ambiente - APA). 

 soelÓ( 7102 UAO sod etroper arap oirálumrof od otnemihcneerP٭

Alimentares Usados) e envio à APA. 

Período: 1 de fevereiro 2018 a 31 

de março 2018 

 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

 

Ação: ÁGUAS BALNEARES 

 

Descrição:  

 ,APA à oivne e levíssecA aiarP otejorP oa sarutadidnaC sad oãçarobalE ٭

relativamente às Praias Fluviais de Pomares, Cascalheira – Secarias e Coja. 

aC ad oãçarobalE٭ndidatura ao Programa Praia Saudável 2018, 

relativamente às Praias fluviais de Pomares e Cascalheira – Secarias. 

Período: 1 de fevereiro 2018 a 31 

de março 2018 

Estatística (Quando Aplicável):  
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Ação: VÁRIOS 

 

 

 

 

Descrição:  

roartxe saroh sad esilánA ٭dinárias do pessoal do sector de águas e do 

pessoal do Centro Municipal de Recolha Animal; 

 sod esilána ,lapicinuM anicsip ad augá ed satiehloc sad otnemahnapmocA ٭

boletins (resultados das análises) e acompanhamento da monitorização da 

qualidade da água. 

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

piscinas e resíduos urbanos. 

*Compilação e elaboração de informação relativa a Agregação dos Serviços 

de Água, Saneamento e RSU. 

iserP .rS olep odangised( açnaruges ed oãçanedrooC٭dente) 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; comunicação prévia ACT e devidas 

atualizações, relatórios de visita à obra e reuniões diversas de obra 

(coordenação de segurança); reunião com empreiteiro; 

 ed arbo ad )etnediserP .rS olep odangised( açnaruges ed oãçanedrooC٭

Ligação Coja – Barril de Alva – Vila Cova de Alva e Fecho de Sistema SAR de 

Barril de Alva – desenvolvimento do Plano de segurança e saúde para a 

execução da obra; preparação da comunicação prévia ACT de abertura de 

Estaleiro, relatórios de visita à obra e reuniões diversas de obra 

(coordenação de segurança);  

 ed otnematurcer arap lasrucnoc otnemidecorp me irúj omoc oãçapicitraP ٭

postos de trabalho fundamentais ao cumprimento e desenvolvimento das 

competências e atribuições do Município de Arganil (engenharia civil e 

engenharia alimentar) – reuniões de júri, atas, ofícios, nas diversas fases 

dos métodos de seleção. 

*Participação nas reuniões dos Conselhos Eco-Escolas das Escolas de 1º 

CEB e Jardim de Infância de Coja e Sarzedo, no âmbito do Programa Eco-

Escolas. 

*Participação e acompanhamento da atividade “Rota pela Floresta” com a 

participação das Escolas que integram o Programa Eco-Escolas. 

Período: 1 de fevereiro 2018 a 31 

de março 2018 

 

 

 

Estatística (Quando Aplicável):  
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*Participação e acompanhamento da atividade do Município de Arganil, 

desenvolvida no âmbito do dia Internacional das Florestas “Dar Cor à Serra 

do Açor” com participação as Escolas do Concelho e da APPACDM. 

 an oãçapicitrap ed oãçatnemucod ed otnemihcneerp/ oãçarobalE٭

iniciativa “Hora do Planeta-2018”. 

 ed oãçisiuqa e sadatierpme ed sotnemidecorp ed irúJ omoc oãçapicitraP٭

serviços: 

   - Proem 18/2017 - empreitada: Reabilitação e Beneficiação da Etar da 

Zona Industrial da Relvinha – Arganil; 

    - Proc. n.º 56 /2017/DAGF - Ajuste direto para a aquisição de Prestação 

de serviços com vista à “elaboração de projetos de execução de 

substituição e extensão de condutas de Sistema de abastecimento de 

águas (SAA) e elaboração de projetos de execução para construção de 

Etar’s - Sistema de drenagem de águas residuais (SAR) no concelho de 

Arganil; 

- Proem/29/2017 - Empreitadas de obras públicas: Demolição de imóveis 

em Vinhó, Cerdeira e Casarias; 

-Proem/12/2016 - Empreitadas de obras públicas: Reabilitação Estrutural e 

Beneficiação da Igreja de S. Pedro. 

 - ABS/3/2018 - Aquisição de serviços: Prestação de serviços de 

Conservação, Manutenção e Limpeza de jardins e espaços verdes do 

Concelho de Arganil. 

APA ad atisiv /oãinuer an oãçapicitraP ٭-ARH Centro no âmbito do 

levantamento de cursos de água afetados pelos incêndios; 

 ºn arierdep à GEGD alep adaticilos oãçazilacsif ed oãça an oãçapicitraP٭

6504, denominada “Vale do Forno”, explorada pela Socialva – Fabricação 

de Produtos de Cimento, Lda. (ação conjunta Ministério da Economia – 

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); CCDRC; APA-ARHCentro e 

Câmara Municipal de Arganil) e elaboração de respetivo auto. 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 
CÂMARA MUNICIPAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Área Funcional: Contencioso 
 

Acão:  

 

Contraordenações 

 

Descrição: 

 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. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Acão:  

Expediente Geral 

 

Descrição:  

 Ofícios; 

 Organização e atualização da Legislação; 

 Atendimento de Munícipes e colegas verbalmente; 

 Elaboração de pareceres jurídicos (escritos) 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; 

 Revisão jurídica de informações de outros serviços do Município; 

 Início do processo expropriativo na ZI Relvinha e trâmites inerentes. 

Período: 

 

01.02.2018 a 31.03.2018 
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Acão:  

 

Processos de execução fiscal 

 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Descrição: 

  Registo dos Processos; 

 Elaboração de citações, com base nas certidões de dívida emitidas pelos 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
30 

 

 

MUNICÍPIO DE ARGANIL 
CÂMARA MUNICIPAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ÁREA FUNCIONAL: Balcão Único 
 

 

Acção:  
Atendimento 

Descrição: 
 Atendimento de Munícipes 

 Período: 
01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 
Normal: 3185 
Prioritária: 64 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 

CÂMARA MUNICIPAL 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Área Funcional: Gabinete Técnico – Florestal 
 

Ação:  

Trabalhos no âmbito do PMDFCI 

 

 

Descrição:  

  Atualização de peças do POM2018 (CAD, FGC, PA, RVF, etc.); 

  Atualização do PMDFCI (Caderno II) para 2018; 

  Acompanhamento/apoio às reuniões da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios; 

  Trabalhos de preparação do PMDFCI 2018-2027; 

  Realização de reuniões de sensibilização no âmbito DFCI em várias Freguesias 

de Concelho; 

  Publicação de Editais e informação para sensibilização de proprietários para a 

realização da gestão de combustíveis junto a edificações e aglomerados 

populacionais. 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

Ação:  

Vistorias e Pareceres 

 

Descrição: 

  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; 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

 

Estatística (Quando Aplicável):  
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Ação:  

Candidaturas  

Descrição:  

  Produção de elementos para Audição Prévia da candidatura à Operação 

8.1.4-Restabelecimento da Floresta Afetada por Agentes Bióticos e 

Abióticos ou por Acontecimentos Catastróficos, Estabilização de Emergência 

Pós-Incêndio, do incêndio de “Serpins” )Fronhas(. 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 
CÂMARA MUNICIPAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ÁREA FUNCIONAL: DDES (GTF) 

Ação:  

Levantamentos e marcações 

Descrição:  

 Levantamento e emissão de autos dos trabalhos efetuados na rede viária 

florestal pela maquinaria da ADESA; 

 

 

 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

Ação:  

Silvicultura e outras operações 

Descrição:  

  Elaboração do projeto e realização de procedimento para Implementação de 

Faixas de Gestão de Combustíveis em Infraestruturas sob gestão do 

Município de Arganil; 

 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

 

Ação:  

Diversos 

 

 

 

Descrição:  

  Receção de estágios de sapadores florestais do IEFP; 

  Preparação e acompanhamento de atividade de plantação no âmbito do dia 

da árvore; 

  Acompanhamento APA/ARH às linhas de água para definição de 

intervenções; 

  Atendimento ao munícipe (DFCI, arborizações, outros); 

  Colaboração com outros gabinetes do Município: 

o Produção de cartografia diversa; 

o Inventário de danos em infraestruturas; 

o Colaboração técnica. 
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  Reuniões com entidades e proprietários no âmbito do delineamento de 

planos e implementação de projetos, entre outros (ESAC, CIMRC, CAULE, 

outros); 

  Outras tarefas ligadas ao funcionamento do GTF. 
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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. 

Descrição:  

 Conferência de extratos 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 dívida 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 respetivo lançamento; 

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

 Conferência e impressão de declaração trimestral 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 atualização das garantias prestadas por fornecedores e 

empreiteiros; 

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

 Acompanhamento da introdução 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; 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  
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 Procedimentos de transição de ano; 

 Acompanhamento da preparação da prestação de contas; 

 Acompanhamento do processo de isenção de IMI para Imóveis afetados 

pelos incêndios. 

 

Ação: Desenvolvida pela 

Subunidade financeira área: 

Património 

 

 

 

 

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; 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

 

 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

 

Ação:  

Desenvolvida pela Subunidade 

financeira área: Contabilidade 

Analítica 

 

 

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 

respetivo lançamento de faturas; 

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

OAD; 

Período: 01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Estatística (Quando Aplicável):  
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  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; 

 Acompanhamento da prestação de contas. 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 
CÂMARA MUNICIPAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Área Funcional: Educação 
 

Ação:  
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  

Descrição:  

 
 

 Continuação do processamento dos Formulários ASE 2017/2018  
 

 

 Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

Processados 7 Formulários Ano 

Letivo 2017/2018  

 

Ação:  

ARTICULAÇÃO COM TRANSDEV–
CENTRO 

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. 

 Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

12 Requisições de Passes Escolares 

 

Ação:  

INSTITUIÇÕES REGIONAIS 
- Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 

Descrição:  

 

 Preenchimento da Plataforma 2017/2018 da DGESTE no âmbito do 
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 
– registo mensal de crianças com AAAF’s )refeições e 
prolongamento de horário) e despesas com Assistentes 
Operacionais e Técnicas. 

 Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável): 

 

Ação:  

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

Descrição:  

 Confirmação de Faturas Mensais referentes ao fornecimento de 
refeições e lanches escolares da UNISELF e só fornecimento de 
refeições do Centro Social Paroquial de Sarzedo. 
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 Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

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

Estatística (Quando Aplicável):  

Ação:  

GESTÃO DIRETA DE REFEITÓRIOS 
ESCOLARES E PROLONGAMENTOS 
DE HORÁRIO 
 

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.  

 Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

Ação:  

ARTICULAÇÃO COM O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
ARGANIL 
 

Descrição:  

 

 Divulgação de Informações/Apoio em Ações/Iniciativas. 
 

 Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

 

Ação:  

OUTRAS ATIVIDADES 

Descrição:  

 Colaboração com Colegas da Autarquia no sentido de fornecer 
dados e estatísticas sobre Educação 2017/2018; 

 

 Confirmação de faturas relacionadas com despesas inerentes à 
Educação; 

 Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 
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  Tratamento de situações relativas ao Desfile de Carnaval Escola. 
Apoio no Desfile de Carnaval Escolar 2018.  

 

 Audição e respetivo registo da reunião do Conselho Municipal de 
Educação para elaboração da respetiva Ata. 

 

 Elaboração do Plano de transportes Escolares 2018/2019. 
 

 Elaboração de Programa/Ação de Treino em Vigilância de 
Transportes Escolares, realizada com Vigilantes. Deslocação aos 
estabelecimentos de ensino de Pomares para aplicação do mesmo 
Programa de Treino. 

 

 Reunião com a CIM-RC. Organização de documentos inerentes aos 
Transportes Escolares para facultar à mesma. 

 

 Articulação dos transportes com Gabinete da Presidência dos alunos 
do 1º CEB deslocados à zona de Cepos no âmbito do Programa do 
Dia Mundial da Árvore. 

 

 Elaboração de Informação/Proposta para aprovação de alteração do 
Regulamento de Ação Social Escolar e Dispensa de Audiência dos 
Interessados em sede de Reunião de Assembleia Municipal. 

 

 Registo das Atividades de Animação e de Apoio à Família dos Jardins 
de Infância na Interrupção Letiva da Páscoa e encaminhamento de 
alunos para transportes. 

 

 Impressão e organização dos Formulários de Ação Social Escolar 
2018/2019 e entrega dos mesmos ao Agrupamento de Escolas de 
Arganil para posterior distribuição aos alunos. 

 

 Registo e reencaminhamento de situações que carecem de 
manutenção/intervenção nos diversos estabelecimentos de ensino 
(Jardins de Infância e Escolas 1º CEB). 

 

 Deslocação aos estabelecimentos de ensino de Pomares, Côja, 
Sarzedo e Pombeiro da Beira para entrega dos Prémios de Carnaval 
2018 (2º e 3º prémios). 

 

 Deslocação aos estabelecimentos de ensino de Sarzedo para receção 
e confirmação dos materiais didáticos para o Jardim de Infância e 
Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

 

 

 

 



 
41 

 

Ação:  

ATENDIMENTO A 
PAIS/ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO E ALUNOS 
 

Descrição:  

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

 

 Período: 01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

11 Atendimentos 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 

CÂMARA MUNICIPAL 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Área Funcional: Educação - Higiene e Segurança Alimentar 

Ação:  

Gestão/Controlo dos Refeitórios 

Escolares 

Descrição:  

 Visitas diárias ao refeitório de Arganil e mensais aos refeitórios de: 

Pombeiro da Beira, São Martinho da Cortiça, Sarzedo, Côja e Pomares, 

para acompanhamento do serviço de refeições escolares e lanches 

escolares; 

 Elaboração de informações sobre reparações de avarias, resolução de 

situações inerentes aos refeitórios escolares do concelho de Arganil, 

após visitas diárias e mensais efetuadas; 

 Articulação com os serviços de Aprovisionamento e empresas para 

resolução de situações/reparações de avarias inerentes aos refeitórios 

escolares do Concelho de Arganil; 

 Articulação com o serviço de Recursos Humanos na resolução de 

assuntos inerentes ao pessoal afeto aos refeitórios escolares; 

 Acolhimento de novas funcionárias nos refeitórios escolares de São 

Martinho da Cortiça e Pomares; 

 Aquisição de palamenta para refeitórios escolares; 

 Articulação com Cozinheira e Auxiliares de refeitório na resolução de 

várias situações-problema; 

 Formação, controlo e coordenação das funcionárias afetas ao serviço 

de fornecimento de refeições escolares aos alunos do Pré-Escolar e 1º 

Ciclo do concelho de Arganil. 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Ação:  

Refeições e Lanches  Escolares - 

Uniself S.A 

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

refeições escolares:  

 Quantidades, Qualidade, Temperaturas; Capitação de Alimentos; 
Empratamento; Lanches Escolares; Transporte; HACCP; Formação; 
Horários. 
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Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

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

 

Ação:  

Educação 

 

 Elemento integrante da 5ª edição do Projeto Empreendedorismo nas 
Escolas da Região de Coimbra para o ano letivo 2017/18. 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Ação:  

Agrupamento de Escolas de 

Arganil 

Descrição:  

 Articulação com o Agrupamento de Escolas de Arganil e os Serviços 

Municipais de toda a logística necessária à realização do desfile e 

prémios do Carnaval Escolar; 

 Articulação do programa Empreendedorismo nas Escolas, edição 

2018. Elaboração de cartaz, convites, nomeação e contacto com 

elementos do júri e aquisição de prémios. Preparação e 

acompanhamento da Final do Concurso Municipal de Ideias de 

Negócio 2018, 14 de Março, Biblioteca Municipal Miguel Torga, 

Arganil. 

 Coordenação do fornecimento de almoço aos alunos do 1º Ciclo, 

pessoal docente e não docente, no âmbito das atividades realizadas 

na celebração do Dia Mundial da Árvore, 21 de Março na freguesia de 

Cepos; 

 Organização de transporte e necessidades para o grupo representante 

do Município e Agrupamento de Escolas na Final Intermunicipal do 

Concurso de Ideias de Negócio, 2018. Acompanhamento da final, 25 

de Março, Oliveira do Hospital. 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Ação:  

CLDS-3G – Arganil + Inclusiva 

Descrição:  

 Parte integrante da equipa de organização do evento Workshop de 

Alimentação Saudável, da responsabilidade do CLDS-3G em parceria 

com este Município, no âmbito do programa Alimentar + em Arganil; 

 Acompanhamento, em articulação com a equipa do CLDS-3g do 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 
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projeto Alimentar + em Arganil, ano letivo 2017/18. 

Ação:  

Outras Atividades 

Descrição:  

 Preparação e distribuição de lanches aos 170 participantes no 5º 

Torneio Municipal de Natação – Piscina Municipal de Arganil, 18 de 

Março 2018; 

 Implementação do novo Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros, em articulação com a empresa TRENMO e 

CIM-RC. 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 

CÂMARA MUNICIPAL 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ÁREA FUNCIONAL: DDES - AÇÃO SOCIAL 

Ação: AÇÃO SOCIAL Descrição: 

 -Atendimentos com Apoio Psicossocial a Agregados Familiares; 

- Acompanhamento social a indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade social; 

- Articulação com Entidades recurso: 

 - Rede Local a Intervenção Social; 

 - Casa da Saúde Rainha Santa Isabel. 

Período:  

01.02.2017 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

- Nº atendimentos: 8; 

- Nº de encaminhamentos: 1; 

- Nº Processos em acompanhamento; 

4; 

- Nº de articulações com entidades 

recurso: 5; 

  

 

Ação: APOIO JURÍDICO AO 

CONSUMIDOR (Protocolo de 

Cooperação entre a Câmara Municipal 

de Arganil e a Associação Portuguesa 

Para a Defesa do Consumidor – DECO) 

Descrição:  

- Atendimento aos Munícipes pela Jurista da DECO; 

- Articulação com os Juristas da DECO; 

- Apoio logístico; 

- Encaminhamentos de situações; 

- Divulgação do Atendimento no Portal e Facebook do Município; 

- Articulação com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 

Portuguesas, reforço do protocolo e adesão à 2ª Geração dos Gabinetes de 

Apoio ao Emigrante. 

 

Período:  

01.02.2017 a 31.03.2018 

Estatística:  

   Nº de Atendimentos: 11 

  

 

Ação: COMISSÃO PROTECÇÃO DE 

CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO DE 

ARGANIL 

Modalidade Alargada: 

 

PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS DE ARGANIL 
(2014-2017) 
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(Lei nº 147/99, 01 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela lei n.º 

142/2015, de 8 de setembro); 

 

 
PLANO DE AÇÃO DA CPCJ 2017:  
 
- Ação n.º III “Missão da CPCJ” 
- “Spots Publicitários” – sobre os Maus-Tratos e a Negligência na Infância, 
transmitidos diariamente pela Rádio Clube de Arganil (RCA). 
 
Ação n.º VI - “ZERO_PONTO_ZERO” [0.0]  
- Festa 100% Cool_ Festa Jovem Sem Álcool, realizada no Tutti Club, no dia 
22 de março de 2018, penúltimo 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 consumo 
do álcool ”; 
- Panfletos; 
- Abrangeu cerca de 130 alunos da Escola Secundária de Arganil  
 
- Reunião do Grupo de Trabalho para preparação da Ação n.º VIII - II 
Encontro InterCPCJ´s Arganil, Oliveira do Hospital e Tábua, no âmbito da 
Parentalidade Positiva, realizado no dia 26 de março; 
  
Modalidade Restrita: 
- Articulação com a CNPDPCJ; 
- Articulação com a CPCJ de Cantanhede; 
- Articulação com a CPCJ de Vila Nova de Poiares; 
- Articulação com a CPCJ de Penacova; 
- Articulação com a CPCJ de Oliveira do Hospital; 
- Articulação com a CPCJ de Tábua; 
- Articulação com o Agrupamento de Escolas de Arganil; 
- 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 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 o Ministério Público do Tribunal de Família e Menores de 
Coimbra; 
- Articulação com a RLIS; 
- Articulação com NLI; 
- Articulação com o CLDS 3G “Arganil +Inclusiva”; 
- 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; 
- 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; 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

2 Reuniões de Modalidade Alargada 

2 Atas 

8 Spots Publicitários 
 
1 Festa Jovem Sem Álcool 
 
 
1 Reunião do Grupo de Trabalho 
 

Modalidade Restrita: 

- 4 Reuniões da Modalidade Restrita; 

- 4 Atas 

- 15 Atendimentos; 

- 12 Visitas Domiciliárias; 

-37 Processos com Acompanhamento; 

- 23 Processos Ativos  

- 14 Processos Arquivados; 

-4 Processos Remetidos ao Ministério 

Publico – art.º 11º da Lei 147/99, de 1 

de setembro, aprovada pela Lei n.º 

142/2015, de 8 de setembro);  

- 4 Processos Arquivados por Cessação 

de medida; 

- 5 Processos Arquivados 

Preliminarmente, porque a situação 

não se confirma ou já não subsiste; 

- 1 Arquivado por maioridade; 

- 5 Novos Processos Instaurados; 

- 5 Acordos de Promoção e Proteção; 
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- 1 Revisão de Acordo de Promoção e 

Proteção; 

- 9 Declarações de Consentimento; 

- 1 Declaração Não oposição; 

- 14 Fichas de Proposta de 

Deliberação; 

- 2 Informações Psicossociais; 

- 2 Informação Escolares; 

- 3 Informações Sociais; 

- 2 Relatório Clínico; 

 - 3 Relatórios Escolares; 

- 32 Processos Auditados pelo MP; 

-2 Encaminhamentos ao CLDS 3G 

Arganil+Inclusiva; 

-2 Encaminhamentos para o CAFAP da 

Beira Serra; 

- Tratamento de expediente;; 
- Monitorização processual e elaboração de Mapa de Controlo da Atividade 
Processual; 
- Organização de processos;  
- Pedidos de relatórios vários; 
- Tratamento de expediente; 

 

Ação: PROGRAMA CIDADES AMIGAS DAS 

CRIANÇAS – UNICEF, no âmbito do 

Protocolo de Adesão entre a Câmara 

Municipal e o Comité Português para a 

UNICEF 

“arganil+amiga@crianças.jovens” 

 

 

3ª Fase: Em apreciação. 

 

 

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) 

 

Descrição:  

 Acompanhamento de Processos: 
- Abertura de Processos; 

- Atendimentos; 

- Organização e análise dos documentos; 

- Apoio na interpretação de documento em língua estrangeira; 

- Articulação com a Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 

portuguesas/Direção de Serviços Regional do Porto; 

Período:  

01.02.2017 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  
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- 4 Atendimentos; 

- Nº de articulações com entidades 

recurso: 2 

- Elaboração do Movimento Estatístico/Ano 2017.- Elaboração da Ficha de 
Contactos. 
 

 

 

 

Ação: REDE SOCIAL 

Descrição: 

Conselho Local de Ação Social de Arganil (CLAS): 

- Divulgação de ações de formação e outros eventos relevantes aos parceiros 

do CLAS; 

Preenchimento de questionário dirigido ao Conselho Local de Ação Social 

(CLAS), em articulação com os serviços locais de Arganil da Segurança Social e 

a Rede Local de Intervenção Social de Arganil; 

- Articulação com entidades parceiras do CLAS de Arganil e atualização de 

Fichas de Adesão ao Plenário; 

- Operacionalização do Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020 e Plano 

de Ação: 

  Plano Municipal para a Integração de Imigrantes (PMII 2017-2020): 
 

- Apresentação pública do Plano Municipal para a Integração de Migrantes 
(PMIM) à comunidade estrangeira residente no concelho e a entidades 
parceiras do CLAS de Arganil: 
        - Co elaboração de power point alusivo ao Plano Municipal para a 
Integração de Migrantes de Arganil, em parceria com o CLDS 3 G “Arganil + 
Inclusiva - Um Caminho para a Mudança”, para apresentação pública; 

- Realização de reuniões de rede com a equipa do CLDS 3G; 
- Realização de reuniões de rede com a equipa do CLDS 3G e cidadãos 

estrangeiros; 
- Realização de reunião com cidadãos estrangeiros e Freguesia de Côja; 
- Colaboração na organização do evento e apoio logístico; 
- Articulação com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM); 
 
- Levantamento de cidadãos estrangeiros afetados pelos incêndios; 
- Preenchimento e formalização ao Alto Comissariado para as Migrações 

(ACM), de Ficha de Candidatura para a formalização de um Centro Local de 

Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM). 

 

 Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI): 
- Reunião com o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de 

Coimbra; 
- Articulação com o CES; 
- Elaboração de pedido de colaboração às Freguesias e Uniões de 

Freguesia, Agrupamento de escolas de arganil, Instituições Particulares de 
Solidariedade Social e misericórdias concelhias, no estudo de diagnóstico de 
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caraterização dos cidadãos Nacionais de Países Terceiros; 
- Levantamento de cidadãos Nacionais de Países Terceiros; 

       - Júri do Procedimento de Prestação de Serviços para a Execução de 

atividades Relativas à implementação do projeto Arganil + Migração. 

Período:  

01.02.2017 a 31.03.2018 

 

Estatística (Quando Aplicável):  

Conselho Local de Ação Social de 

Arganil (CLAS): 

- Nº de Divulgações de eventos 

relevantes: 10; 

- Nº de grelhas de monitorização: 1; 

- Nº de reuniões: 1; 

- Nº de pedidos de atualização de 

Fichas de Adesão: 15; 

- Nº de articulações com entidades 

recurso: 21 (Parceiros do CLAS). 

- Nº Reuniões de Rede: 4. 

 

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 

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; 

- 1 Carta de compromisso – Celebração; 

- 2 Cancelamentos de carta de compromisso (integração em formação / por 

doença prolongada); 

- Articulação com as Juntas de Freguesia de Sarzedo e Pomares; 

- Articulação Inter-serviços; 

- Articulação com Entidades Parceiras, para avaliação mensal; 

- Envio de mapas de assiduidade aos Recursos Humanos; 

- Supervisão das Atividades Socialmente Úteis, com todos os parceiros; 
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01.02.2018 a 31.03.2018 - Articulação com o Representante dos Serviços Locais da Segurança Social 

em Arganil;  

- Articulação com a Representante do Centro de Emprego e Formação 

Profissional do PIN; com o CLDS 3G; 

- Contatos telefónicos com os beneficiários; 

- Proposta de integração de beneficiários em medidas (CEI+ e CEI); 

Estatística (Quando Aplicável):  

- 4 Reuniões de NLI; 

- 1 Atendimento/contratualização; 

- 2 cancelamentos; 

 

Ação:  

Projeto “Arganil Solidária” - LOJA 

SOCIAL DE ARGANIL 

Descrição:  

 “Projeto Arganil Solidária” - LOJA SOCIAL de Arganil 

 11 Processos Abertos; 

 20 Voluntários Ativos, no desenvolvimento de valências da Loja Social e no 

projeto “Alimentar+”; 

 144 Atendimentos na Loja Social; 

 69 Apoios a Indivíduos e famílias nas valências da Loja Social de Arganil 

(Banco Alimentar/Banco Social/ Mercado Solidário); 

 75 Apoios, do “Projeto Alimentar + em Arganil” a indivíduos e famílias em 

géneros alimentares (Iogurtes e produtos hortícolas), provenientes de 

superfícies comerciais (Intermarché);  

 30 Donativos pela empresa Intermaché de Arganil, no Projeto 

“Alimentar+”; 

 8 Donativos de particulares e anónimos em produtos alimentares, roupas, 

calçado, puericultura entre outros; 

 45 Cabazes de Páscoa doados pelo CLDS 3G, através da entidade 

executora - Associação Passo a Passo; 

 Reuniões de parceiros; 

 Apoio diário pelos Técnicos aos voluntários;  

 Elaboração do Controle de Saídas do Projeto “Alimentar+”; 

 Avaliação mensal do Projeto “Alimentar+”, desenvolvido pelo CLDS 3G em 

parceria com o Município de Arganil;  

 Atualização de processos; 

 Receção de sinalizações à Loja Social de situações sociais, pelos parceiros; 

  Controle Existências/Mensal; 

 Articulação com as Equipas da RLIS, da Associação Passo a Passo, 

Segurança Social e Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira;  

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Estatística (Quando Aplicável):  

- 11 Processos abertos; 

- 20 Voluntários ativos; 

- 144 Atendimentos da Loja Social; 

- 48 Apoios em valências; 

- 75 Apoios no “Alimentar+”; 

- 30 Donativos – Intermarché; 

- 8 Donativos – Particulares; 

- 45 Cabazes de Páscoa; 
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  Articulação com os voluntários; 

 Entrega de papel no Banco Alimentar de Coimbra, que reverterá em bens 

alimentares: “Papel por Alimentos”; 

  Donativos atribuídos a entidades do Concelho de Arganil. 
 

 

Ação: Apoio a Indivíduos e famílias 

Vítimas de Incêndios 

 

Descrição: 

- Apoio e encaminhamento para serviços e entidades, de indivíduos e famílias 

vítimas de incêndio; 

- Articulação com empresas / entidades e particulares com vista a entrega de 

donativos; 

- Recepção de Donativos em géneros e materiais de entidades e empresas 

externas; 

- Resposta às solicitações dos indivíduos e famílias; 

- 90 Cabazes de páscoa doados pelos Lions Clube de Arganil; 

- Donativo em Cabazes de páscoa a 8 famílias pelo grupo de catequese da 

freguesia de Almalaguês em articulação com o Município de Arganil; 

- Apoio e encaminhamento de processos de legalização dos imóveis afetados 

pelos incêndios, no Notário, Conservatória e Finanças; 

- Reunião conjunta com os Técnicos do Município e Representante da 

Conferência Regional S. Vicente de Paulo; 

- Proposta para a Elaboração do Regulamento Municipal de Atribuição de 

Donativos Financeiros a Vítimas de Incêndios. 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

- 90 Cabazes de Páscoa; 

- 8 Cabazes catequese de 

Almalaguês; 

- 1 Reunião; 

 

 

Ação: PROGRAMA CIDADES 

AMIGAS DAS CRIANÇAS – UNICEF, 

no âmbito do Protocolo de Adesão 

entre a Câmara Municipal e o Comité 

Português para a UNICEF 

“arganil+amiga@crianças.jovens” 

Descrição: 

 

 

- 3ª Fase: Em apreciação da candidatura; 

 
Período:  

01.11.2017 a 31.01.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

4 Contactos telefónicos 
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Ação: Programa ABEM: Rede 

Solidária do Medicamento 

 

Descrição: 

- Atendimento a Munícipes no âmbito do Programa ABEM; 

- Articulação com os Técnicos Gestores de processos de Ação Social e RSI; 

- Articulação com a Dignitude; 

- Reunião com a Técnica da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira; 

 

Período:  

01.02.2017 a 31.03.2018 

Estatística (Quando Aplicável):  

- 7 cartões; 

- 7 Beneficiários; 

- 4 Atendimentos; 

- 2 visita domiciliária; 

- 1 reunião Técnica; 

 

Ação: Apoio a Indivíduos e famílias 

no âmbito das Habitações 

degradadas. 

Descrição: 

- Apoio e encaminhamento das situações/problema para as entidades 

parceiras, consoante a situação/problema; 

- Resposta às solicitações dos indivíduos e famílias; 

- Visitas Domiciliárias; 

- Participação nas vistorias técnicas com da secção de obras do Município. 

Período:  

01.02.2017 a 31.03.2018 

 

Outras Atividades: 

- Participação em Reunião de trabalho para operacionalização do Encontro “ E que tal se colaborássemos”, a 

decorrer no dia 12 de abril de 2018, na Quinta do Mosteiro, organizado pelo CLDS 3G, em parceria com o Município 

de Arganil; 

- Articulação com o CLDS 3G na ação “+Próximo de Ti”, na indicação de idosos em situação de solidão e/ou 

isolamento. 
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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 Descrição:  

Empréstimos domiciliários        1055 

Empréstimos interbibliotecas    203 

Marcações Internet                     1353 

Novos utilizadores inscritos       132 

Internet sem fios                         842 

Periódicos                                     1252 

Visualização filmes                      193 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Ação:  

Serviço de referência 

Descrição:  

Informações dadas aos utilizadores sobre bibliografia ou sobre a biblioteca.   

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 270  

 

Ação: Fotocópias, digitalizações e 
impressões 

Descrição:  

Utilizadores e serviço interno. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 3523 documentos 

 

Ação:  

Tratamento documental  

Descrição:  

Catalogação, classificação, indexação, associação de conteúdo digital, 
analíticos, hemeroteca. 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 5329 documentos 
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Ação:  

Informação na WEB: atualizações 

Descrição:  

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

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 154 atualizações 

 

Ação:  

Conservação e Restauro 

Descrição:  

Arranjo de livros danificados. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 183 livros 
recuperados 

 

 

Ação:  

A leitura das memórias  

Descrição: 

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

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 4 sessões; 77 
participantes 

Ação:  

Pais e filhos  
Livros e Ternura  

Descrição: 

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

Período: 4 sessões; 77 presenças 

Ação:  

Pais e filhos  
Livros e Ternura 

Descrição: 

Atividades de leitura desenvolvida na creche de Côja com crianças dos 3 anos 
5 anos. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 14 sessões; 229 
presenças 

Ação:  

Pais e filhos  

Descrição: 

Atividades de leitura desenvolvida na creche do Sarzedo com bebés até aos 3 
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Livros e Ternura anos. 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 3 sessões; 120 
presenças 

Ação:  

Hora do Conto / Atelier / Jogos   

Descrição: 

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

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 577 crianças 

Ação:  

Exposições (BMA e BAMC) 

Descrição: 

- Desenhos de Teresa Nunes – Amor 

- Camilo José Cela Prémios Nobel Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 65 presenças 

Ação:  

Ocupação do auditório (BMA) 

Descrição: 

- Ensaios TEIa 

- Sessão de Esclarecimento Floresta – Eng.º Abel 

- Parto Socialista – Candidatura Luís Antunes  

- Reunião CIM 

- Confraria do Bucho 

- Cooperativa Arganil 

- Final do Concurso de Leitura- LÊ Melhor Quem Lê Mais 

- Empreendedorismo nas Escolas e Educação Empreendedora 

- Sessão de Esclarecimento sobre apoios ao Empreendedorismo 

- Reunião Associação de Pais 

- Reunião Assembleia Geral Crédito Agrícola 

- IEFP  

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 1119 presenças 
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- Rádio Clube de Arganil 

- Reunião dos Baldios – Eng.º Abel Simões 

- Reunião PDS 

- Sala Infantil Férias Escolares 

- Formação Portugal a Nadar 

Ação:  

Voluntários da Leitura 

Descrição: 

Companheiros de Leitura com a Prof. Anabela Sêco  

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 2 Sessões e 18 
presenças 

Ação:  

Grupos dos Amigos de Ler  

Descrição: 

Grupo dos Amigos que se encontra em Serão na Biblioteca para falar de livros 
e de leituras. Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística: 2 sessões e 26 
presenças  
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 

CÂMARA MUNICIPAL 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Área Funcional: Gabinete de Desporto 
 

 Ação:  
 

Programa: 

“Atividade Física para 

idosos” 

 

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. 

 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística:  

149 Idosos e 13 IPSS do 

concelho de Arganil 

 

 Ação:  
 

Inspeção de espaços de 

jogo e recreio  

 

Descrição: Inspeção de parques infantis e equipamentos desportivos. 

 

Reparação e manutenção preventiva. 

 

Aquisição de novos equipamentos. 

 

 

 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Estatística:  

Não se aplica. 
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 Ação:  
 

Supervisão de 

equipamentos internos e 

externos do Centro de 

Atividades Juvenis (CAJ) 

 

 

Descrição: Registos de segurança, vistoria e supervisão de 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística:  

Não se aplica. 

 

 Ação:  
 

Participação em Júri de 

procedimento concursal de 

carácter urgente para a 

constituição de vínculos de 

emprego público, na 

modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, 

para preenchimento dos 

postos de trabalho, no âmbito 

do programa de regularização 

extraordinária de vínculos 

precários. 

 

 

Descrição: Reunião preparatória e preparação do procedimento 
concursal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística:  

Não se aplica. 
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 Ação:  
 

Programa: “Férias 

Desportivas da Páscoa” 

 

 

Descrição: Desenvolvimento de atividades desportivas para 

crianças e jovens do concelho de Arganil. 

 

 

 

 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

 

Estatística:  

Em tratamento de dados. 

 

 Ação:  
Arganilíadas_2018 

 

 

Descrição: Plano de ação, logística, pedido de orçamentos, criação de 
equipa multidisciplinar e planeamento de atividades desportivas. 

 

 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística:  

Não se aplica. 

 

 Ação:  
 

Programa: “Férias Desportivas 

de Verão” 

 

 

Descrição: Plano de ação, criação de equipa multidisciplinar e 
planeamento de atividades desportivas. 

 

 

 

 

Período:  

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística:  

Não se aplica 
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MUNICÍPIO DE ARGANIL 
CÂMARA MUNICIPAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Área Funcional: Piscinas Municipais 
 

 Acção: Planeamento 
Técnico da Piscina 
Municipal de Arganil 

 

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 para 

verificação dos parâmetros de qualidade da água da Piscina Municipal 

de Arganil; 

Período: 

01.02.2018 a 31.03.2018 

Estatística:  

 

20 Inscrições 

5710 Utilizadores 

Participação da Equipa de 

Competição da Escola Municipal 

de Natação de Arganil na 4ª 

Concentração do Circuito 

Municipal de Escolas de Natação, 

época 2017/18 em Penalva do 

Castelo (17.02.2018): Equipa 

constituída por 13 nadadores. 

 

Principais resultados 

alcançados: 

6 – 1º Lugares 

8 – 2º Lugares 

6 – 3º Lugares 

2 – 4º Lugares 

 

Participação da Equipa de 

Competição da Escola Municipal 

de Natação de Arganil no 36º 
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Torneio de Natação Prof. Afonso 

Saldanha, época 2017/2018 nas 

Piscinas Municipais de Vila Nova 

de Paiva (03.03.2018): Equipa 

constituída por 14 nadadores. 

 

Principais resultados 

alcançados: 

12 – 1º Lugares 

5 – 2º Lugares 

1 – 4º Lugares 

1 – 5º Lugares 

 

Participação da Equipa de 

Competição da Escola Municipal 

de Natação de Arganil na 5ª 

Concentração do Circuito 

Municipal de Escolas de Natação, 

época 2017/18 em Castro Daire 

(17.03.2018): Equipa constituída 

por 14 nadadores. 

 

Principais resultados 

alcançados: 

9 – 1º Lugares 

5 – 2º Lugares 

5 – 3º Lugares 

1 – 4º Lugares 

2 – 5º Lugares 

Participação da Equipa de 

Competição da Escola Municipal 

de Natação de Arganil no 5º 

Torneio de Natação de Arganil 

(18.03.2018): Equipa constituída 

por 29 nadadores. 

 

 Articulação com o Centro de Saúde para a verificação dos parâmetros 

de qualidade da água da Piscina Municipal de Arganil;  

 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; 

 Organização e Comemoração do Dia de S. Valentim (14 de Fevereiro); 

 Planeamento e Organização da 3ª Prova do Desporto Escolar que 

envolveu os Agrupamentos de Escolas de Arganil, Oliveira de Hospital 

e Tábua que envolveu cerca de 70 nadadores, esta prova realizou-se 

no dia 7 de Março de 2018; 

 Organização e Comemoração do Dia da Mulher (8 de Março); 

 Organização e Planeamento da Semana Comemorativa do 5º 

Aniversário da Piscina Municipal de Arganil, em que os todos os 

utentes tiveram direito a entrada gratuita para realizar natação livre, 

esta atividade realizou-se entre os dias 12 a 17 de Março; 

 Organização e Comemoração do Dia do Pai (19 de Março); 

 Acolhimento e co-organização com a Federação Portuguesa de 

Natação da Formação com tema: “Modelo de Referência da FPN para 

o ensino e aperfeiçoamento técnico” Biblioteca Municipal Miguel 

Torga (31 de Março); 

 Divulgação e promoção do Curso de Nadador Salvador a realizar na 

Piscina Municipal de Arganil; 

 Planeamento da organização da 6ª concentração do Circuito 

Municipal de Escolas de Natação, que terá lugar no dia 21 de Abril na 

Piscina Municipal de Arganil (300 participantes, entre nadadores e 

equipas técnicas). 
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Principais resultados 

alcançados: 

14 – 1º Lugares 

9 – 2º Lugares 

9 – 3º Lugares 

3 – 4º Lugares 

5 – 5º Lugares 

 


