
 

 

 

 
Assembleia Municipal 

 

 
 

 
 

Assembleia Municipal de 20 de Junho de 2020  
 

EDITAL 

 

------Ricardo Pereira Alves, Presidente da Assembleia Municipal de Arganil:-------------- 

------FAZ PÚBLICO, no uso da competência conferida pelo disposto na alínea b) do nº 1 

do artigo 30.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que a sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Arganil se realiza no próximo dia 20 de Junho de 2020, pelas 

10.00h, no Auditório da Cerâmica Arganilense.--------------------------------------------- 

 
------A Ordem de Trabalhos será a seguinte:------------------------------------------------ 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

1 - Discussão e votação da Acta nº 3 de 2020, correspondente à Sessão realizada no 

dia 25 de Abril;------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Assuntos de Interesse para o Município.------------------------------------------------- 

 

 
ORDEM DO DIA 

 

1 - Apreciação e votação da proposta de emissão de Certidão de Declaração de 

Interesse para a Economia do Concelho, relativamente a um armazém, localizado 
em Vale de Matouco, freguesia de S. Martinho da Cortiça, em nome de Expoflor CORP..--  

------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

2 - Apreciação e votação da proposta da Minuta de Protocolo de Colaboração a 

celebrar entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a 
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. e o Município de Arganil, no 

âmbito do projecto “Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra”.----------  

------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

3 - Apreciação e votação do projecto de Regulamento do Funcionamento e 

Utilização da Piscina Municipal de Arganil, após discussão pública.-------------------- 
------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

4 - Apreciação e votação da segunda Adenda ao Contrato-Programa nº 06/2014, 
celebrado com a Junta de Freguesia de Pomares.-------------------------------------------- 

------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------- 
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5 - Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Arganil, com vista a 
comparticipar financeiramente as obras de beneficiação da Rua da Redonda, na 

localidade do Maladão, a realizar pela Junta de Freguesia.---------------------------------- 

------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

6 - Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Celavisa, com vista a 
comparticipar financeiramente as obras de remodelação do sistema de abastecimento de 

água em Travessas e construção de instalações para abrigo de moto-bomba do sistema 

de defesa de incêndios de Travessas, a realizar pela Junta de Freguesia.------------------ 

------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

7 - Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Folques, com vista a 
comparticipar financeiramente as obras de construção do depósito de água para 

combate a incêndios, no Alqueve, a realizar pela Junta de Freguesia.---------------------- 

------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

8 - Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Pomares, com vista a 

comparticipar financeiramente o abate de árvores queimadas na Freguesia de Pomares, 
a realizar pela Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------ 

------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

9 - Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Pombeiro da Beira, 

com vista a comparticipar financeiramente as obras de calcetamento da Rua de S. 

Miguel, na localidade de Aveia, a realizar pela Junta de Freguesia.------------------------- 
------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
10 - Celebração de Contrato-Programa com a Freguesia de Piódão, com vista a 

comparticipar financeiramente as obras de instalação de conduta, na localidade do Tojo, 

a realizar pela Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------ 
------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11 - Celebração de Contrato-Programa com a União das Freguesias de Côja e 
Barril de Alva, com vista a comparticipar financeiramente as obras de alargamento 

nas Covadas de Baixo, a execução da 2ª Fase do Jardim das Rosas e execução de 

passeio, em pavê, no Bairro Padre Augusto Calinas em Côja, a realizar pela União das 
Freguesias.------------------------------------------------------------------------------------- 

------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------ 
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12 - Celebração de Contrato-Programa com a União das Freguesias de Vila 
Cova de Alva e Anseriz, com vista a comparticipar financeiramente a aquisição de 

uma viatura.------------------------------------------------------------------------------------ 

------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

13 – Para conhecimento – Listagem de Contratos Plurianuais celebrados entre 1 de 
Abril de 2020 e 31 de Maio de 2020, no âmbito da Autorização Prévia genérica da 

Assembleia Municipal, para assunção de compromissos plurianuais – alínea c) do nº 1 

do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua actual redação (Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso).--------------------------------------------------- 
------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
14 – Para conhecimento - Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara 

acerca da Actividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo.--------- 

------Deliberação:------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

------Paços do Concelho, 08 de Junho de 2020.--------------------------------------------- 
 

 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 
 

 

 
-Ricardo Pereira Alves, Eng.º- 
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