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INFORMAÇÃO ESCRITA ACERCA DA ATIVIDADE 

MUNICIPAL E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE 

CARREGAL DO SAL NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 30 

DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Ex.mo(s) Senhor(es) 

Presidente da Assembleia 

Restantes elementos da Mesa 

Membros da Assembleia Municipal 

 

No cumprimento do imperativo legal, preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, cumpre-me apresentar informação escrita acerca 

da atividade municipal e da situação financeira do Município. 

Ficam à consideração dos membros da Assembleia Municipal, as atividades e os números 

relativos ao período de 16 de outubro a 30 de novembro de 2021. 

 ATIVIDADE MUNICIPAL 

1– ADMINISTRAÇÃO GERAL 

1.1 – DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E DECISÕES DOS TITULARES 

 Foi deliberado aprovar, ratificar, apoiar, autorizar, concordar, tomar conhecimento:  

Destaques de parcelas de terreno; compropriedades; ocupações de via pública; isenções e 

reduções de pagamentos; mobilidade na categoria de assistente operacional para a  Direção-Geral 

do Património Cultural; acumulação de funções privadas; fixação dos dias e horas das reuniões 

ordinárias, alteração e adaptação do regimento da Câmara Municipal; delegação de competências 

no Presidente da Câmara; delegação e subdelegação de competências nos Vereadores; 

Vereadores em regime de permanência; distribuição de pelouros e atribuição de funções; 

designação de trabalhador para servir de oficial público e para lavrar as atas da Câmara Municipal; 

nomeação do Chefe de Gabinete e do Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência; designação de 

Coordenadora do CLDS 4 G (Contratos Locais de Desenvolvimento Social – Quarta Geração) de 

Carregal do Sal; representações na  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Carregal do 

Sal; Conselho Local de Ação Social de Carregal do Sal; Conselheira Municipal para a Igualdade, no 

âmbito do Plano Municipal para a Igualdade; Conselheira Interna para a Igualdade, no âmbito da 

equipa para a Igualdade na Vida Local; Conselho Municipal de Juventude de Carregal do Sal, 

Comissão Municipal de Proteção de Idosos de Carregal do Sal; Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas de Carregal do Sal; Comissão Municipal de Proteção Civil; Comissão Municipal de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais; Comissão Municipal de Toponímia; Assembleia Intermunicipal 
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da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão; Conselhos Municipais de Segurança; 

Comissão de Trânsito; representação na empresa Turismo Centro de Portugal; Comissões de 

Vistoria, no âmbito do regime jurídico da urbanização e edificação e demais legislação aplicável; 

comissão de vistoria no âmbito das áreas de reabilitação urbana e das operações de reabilitação 

urbana simples;  8.ª alteração ao orçamento e às grandes opções do plano do ano de 2021; 

competência para autorizar despesas no âmbito das autarquias locais; termos e condições do 

Concurso “Carregal Natal” 21-22. 

1.2 – CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 E OUTROS 

Acompanhamento dos projetos municipais e supramunicipais em curso ao Programa 

Portugal 2020: Modernização Administrativa na Região Viseu Dão Lafões - Um Modelo, Catorze 

Municípios; PEPAL; Restruturação dos Sistemas de Tratamento de Águas Residuais do Concelho 

de Carregal do Sal - Subsistema de Currelos; Requalificação da Área Envolvente ao Mercado 

Municipal; Bairros Sociais (Eficiência Energética) - Bairro Pombal; Construção de Ciclovia e Via 

Pedonal entre Carregal do Sal e Oliveirinha; Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares – 

Escola Básica de Carregal do Sal. Candidaturas submetidas/aprovadas: Requalificação e 

Musealização da Casa do Passal; Investimento na Programação Cultural em Rede; Requalificação 

do Mercado Municipal; Requalificação do Centro de Saúde de Carregal do Sal; PDR2020: Rota dos 

Fontanários; Turismo de Portugal: À Descoberta de Carregal do Sal. Monitorização e 

acompanhamento dos processos. 

1.3 – FUNCIONALIDADE DOS SERVIÇOS 

1.3.1 – Para além das funções genéricas de atendimento, receção e tratamento de 

expediente, gestão e articulação de recursos humanos, apoio instrumental a outros serviços, foram 

pagos na aquisição de bens: €562 685,32; na aquisição de serviços: €1 527 962,23; noutras 

despesas correntes (diversas): €29 918,51; e na aquisição de bens de capital: €2 526 398,41. 

Administrações diretas – Foram levados a cabo trabalhos e ações por administração 

direta, devidamente planeados, destacando-se: manutenção dos edifícios e viaturas municipais; 

substituição de cobertura do corredor do Centro Cultural; trabalhos de alteração dos gabinetes do 

Executivo no Edifício dos Paços do Concelho; execução e aplicação de portões no Centro de 

recolha Oficial de Animais de Companhia (Canil Municipal). 

1.3.2 – Foi feito o acompanhamento da tramitação de processos judiciais em curso, 

16/10/2021 e 30/11/2021, nos seguintes termos: 

NOTA: Esta informação não é para ser disponibilizada no site da Câmara, por conter 

informação a coberto do sigilo profissional de Advogado (art.º 92º do Estatuto da Ordem dos 

Advogados – Lei n.º 145/2015, de 09/09). 
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1.3.3 – AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO SOCIAL E SAÚDE 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  – reuniões diversas da Comissão, 

na modalidade alargada e restrita e acompanhamento de situações sinalizadas; contactos 

e articulação com o DIAP – Ministério Público de Santa Comba Dão; reunião com a Equipa 

Técnica Regional do Centro da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 

das Crianças e Jovens. 

Ação Social Escolar: Componente de Apoio à Família/Auxílios Económicos/Bolsas 

de Estudo – Ano Letivo 2021/2022 – Avaliação e enquadramento dos processos enviados 

pelo Agrupamento de Escolas e atendimento de encarregados de educação; receção de 

candidaturas e instrução de processo no âmbito da atribuição de bolsas de estudo, ano 

letivo 2021/2022. 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares - Ano Letivo 

2021/2022 – elaboração e submissão da Candidatura ao Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares. 

Regime de Fruta Escolar – Operacionalização do programa (em cooperação com o 

Agrupamento de Escolas); submissão e validação da candidatura e pedido de 

financiamento. Articulação com o Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e empresa 

fornecedora para a implementação do programa no ano letivo 2021/2022. 

Habitação Social – Foi feito o acompanhamento das famílias realojadas e visitas 

domiciliárias. Apoio administrativo e técnico na organização do Condomínio do Edifício do 

Bairro do Barreiro 

Rede Social – Reuniões diversas, nomeadamente com o Núcleo Executivo da Rede 

Social; reuniões da Comissão Municipal de Proteção de Idosos de Carregal do Sal; 

averiguação do número de Idosos em Isolamento e/ou a viverem sozinhos com a Seção 

de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR de Santa Comba Dão e com o 

CLDS 4ª G Carregal do Sal “Ao encontro de…”, reunião com voluntários no âmbito do Banco 

Local de Carregal do Sal em articulação com o CLDS 4ª G Carregal do Sal, no âmbito do 

eixo 2. 

Saúde – Articulação com a Saúde e UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade 

Aristides Sousa Mendes; Assistente Social do Centro de Saúde; Equipa de Intervenção 

Local, no âmbito da Intervenção Precoce, reuniões com a supervisão; reuniões quinzenais 

com o Grupo de Voluntariado Comunitário de Carregal do Sal da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, para a dinamização do Peditório Nacional. 

Articulação/Cooperação com outras Entidades 

Foram levadas a cabo diversas reuniões e articulações com a Equipa Dão Lafões 

da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais; Núcleo Local de Intervenção; com a 

Segurança Social; interlocutora Distrital do CLDS 4ªG e a Equipa de Carregal do Sal “Ao 

Encontro de…” Serviço de Emprego de Tondela do Centro de Emprego Dão Lafões; Juntas 

de Freguesia; VÁRIOS, ACAPO; ASSOL; IPSS do Concelho; e entidades privadas e públicas. 

Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) – Tarifários sociais de 
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resíduos sólidos urbanos e águas residuais a famílias carenciadas e numerosas; escalas 

de turnos das Farmácias para o ano de 2022; pagamento faseado de rendas em atraso; 

constituição de Fundo de Maneio da CPCJ; transferência de competências, no domínio da 

Ação Social, nos termos das disposições do Decreto-Lei número cinquenta e cinco barra 

dois mil e vinte, de doze de agosto, a partir de um de abril de dois mil e vinte e dois. 

Administrações diretas – Correção de passeios e arruamentos e substituição de 

luminárias no espaço exterior do Centro de Saúde de Carregal do Sal; reparação de 

anomalias na instalação elétrica do edifício do Centro de Saúde de Carregal do Sal; 

reparações nas habitações sociais do Concelho, de acordo com o planeamento delineado 

e as necessidades que foram surgindo, destacando-se: substituição de telha cerâmica na 

cobertura das casas sociais n.º 1 e n.º 2 de Cabanas de Viriato; reparação de lareira e 

cobertura na casa social n.º 3 da Póvoa das Forcadas; reparação de pavimentos na casa 

social n.º4 de Vila Meã. 

COVID-19 – Prorrogação do prazo de vigência das medidas de apoio COVID-19 – 

Carregal+Solidário, até ao fim do ano de 2021. 

1.3.4 – EDUCAÇÃO  

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições – Procatering, Lda. – 

€8 280,47; DGEstE - €611,26 (refeições escolares). 

Outos apoios – auxílios económicos a 112 crianças - €3 780,26. 

Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) – Isenção/redução de 

pagamento de transportes escolares a alunos oriundos de agregados familiares com 

comprovadas carências económicas. 

Administrações diretas – Reparações diversas, ao nível de instalações, 

equipamentos e transporte de alunos, destacando-se: Execução de mobiliário para o 

Jardim de infância Angelina Sousa Mendes; Execução de árvores de Natal em madeira para 

o Centro Educativo. 

1.3.5 – CULTURA 

Museu Municipal – Atividades de investigação, preservação, valorização e divulgação do 

património: Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria - Conservação preventiva – registo 

diário do valor de humidade relativa e temperaturas; registo diário de dados estatísticos do 

Posto de Turismo de Carregal do Sal para envio à Região de Turismo do Centro; registo 

diário de dados estatísticos internos; trabalhos de limpeza e monotorização dos circuitos, 

percursos e elementos patrimoniais; limpeza do núcleo museológico das Escolas 

Primárias; informação turística; participação no “AccessTUR - 2º Workshop de Trabalho em 

rede - CIM Viseu Dão Lafões”; pedido de esclarecimento à DGPC para a integração do 

Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria na Rede Portuguesa de Arte 

Contemporânea; integração das Alminhas de Carregal do Sal na plataforma do “Projeto 

Alminhas” que pretende inventariar e georreferenciar esses elementos do património 

artístico-religioso de caráter popular; preenchimento do questionário relativo à salvaguarda 

do património cultural imaterial, que visou recolher informação para o Relatório Periódico 

a enviar à UNESCO pela DGPC; continuação do processo de classificação de interesse 

público do Conjunto dos Monumentos Megalíticos de Fiais/Azenha; análise do “Relatório 

Final de Elaboração da Situação de Referência, modernização da Linha da Beira Alta entre 
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Pampilhosa e Mangualde, subtroço 1.2 (pk 85+850 a pk 120+790), (VV. Freguesias), 

concelhos de St.ª Comba Dão, Carregal do Sal, Nelas e Mangualde”; colaboração com a 

Junta de Freguesia de Oliveira do Conde, no âmbito da candidatura às Aldeias de Portugal; 

acompanhamento arqueológico no âmbito da Restruturação dos Sistemas de Tratamento 

de Águas Residuais do Concelho de Carregal do Sal e elaboração dos respetivos relatórios; 

relocalização de todos os elementos patrimoniais registados no Endovélico - Sistema de 

Informação e Gestão Arqueológica (DGPC), todas as igrejas e capelas construídas até 

finais do século XIX e de outros elementos patrimoniais relevantes, no âmbito da Revisão 

do PDM Carregal do Sal (Plano Diretor Municipal de Carregal do Sal). Visitas guiadas ao 

Museu e património com marcação prévia: Turmas do 2º A, B, C e D, 3º A, B, C e D; 4º A, B, C 

e D; 9º A, B e C do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; grupos de excursionistas 

da Agência Roma Tours; grupo do Pombal; grupo do Cartaxo; grupo de visitantes 

portugueses e brasileiros. Conceção, montagem, exibição e divulgação de exposições 

temporárias: Exposição de João Simões, “Enfatizar uma Pandemia”. Outras atividades: MEG 

Rota do Megalitismo da Região Viseu Dão Lafões e Sever do Vouga – levantamento da 

localização da sinalética. Estatísticas: visitas guiadas, temáticas e turístico-culturais ao 

Museu e Património, num total de 695 visitantes. 

Biblioteca Municipal – Atendimento generalizado aos utilizadores; tratamento 

técnico documental (carimbo, registo, catalogação, classificação, indexação, cota, 

antifurto, alfabetação e arrumação) de novos documentos provenientes da aquisição e 

doação de novos títulos; empréstimo domiciliário; empréstimo interbibliotecas; resposta a 

pedidos de informação e inquéritos; inscrição de novos leitores; apoio logístico às sessões 

de atendimento do IEFP- Centro de Emprego Dão-Lafões; acolhimento dos participantes no 

Workshop sobre Língua Gestual Portuguesa; desmontagem da exposição temporária “Mãe 

Nossa no Oceano” da autoria de Nuno Vasco Rodrigues, biólogo marinho, fotógrafo de 

conservação e investigador do MARE – Politécnico de Leiria e da escritora Ana Filomena 

Amaral; seleção de publicações a adquirir no âmbito da linha de apoio às livrarias 

promovida pela DGLAB, no valor de €2 210; adesão ao projeto “Juntos de Férias – Natal 

2021”, promovido pela DGLAB e pelo PNL2027; dinamização de sessões de conto no 

âmbito da comemoração do Halloween "Tarde assustadoramente divertida", organizada 

pela Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; acolhimento e 

acompanhamento de uma estagiária do 3.º ano do Curso Profissional Animação 

Sociocultural, da Escola Profissional de Tondela; preparação das atividades a desenvolver 

durante o “Mercadinho de Natal”; preparação da alteração e adaptação do regulamento 

interno da Biblioteca Municipal. No âmbito de acordos/parcerias/colaboração: Rede de 

Bibliotecas de Carregal do Sal – Tratamento técnico documental de novos documentos (carimbo, 

registo, catalogação, classificação, indexação e cota) para a Biblioteca Escolar da Escola Básica 

Nuno Álvares; Concurso Nacional de Leitura – preenchimento do formulário relativo às obras 

escolhidas para leitura na fase concelhia; análise da base de dados da biblioteca da EBNA – 

levantamento do número de documentos por classe. “Estudo dos Hábitos de Leitura das 

Populações dos Concelhos de Nelas e Carregal do Sal” – inicio da aplicação de questionários, no 

âmbito da parceria entre a Fundação Lapa do Lobo, os Agrupamentos de Escolas de Canas de 

Senhorim, de Carregal do Sal e de Nelas e os Municípios de Carregal do Sal e de Nelas, com a 
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cooperação do Plano Nacional de Leitura e apoio da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu Dão Lafões - Acesso da Biblioteca Públicas Municipais 

das RIBVDL à revista “Beira Alta”; agendamento da exposição "Sentinelas do Mar"; Criação dos 

Espaços Europa nas Bibliotecas da RIBVDL. Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria - 

Catalogação de novos documentos do Centro Documental. Estatísticas: 653 utilizadores. 

Administrações diretas – Foram levados a cabo trabalhos e ações diversas de reparação, 

manutenção e limpeza de instalações e equipamentos, destacando-se: restauro de estruturas de 

suporte dos painéis explicativos dos circuitos patrimoniais. 

1.3.6 – DESPORTO E TEMPOS LIVRES  

Foi feito o atendimento condicionado nas estruturas municipais aos utentes, de acordo 

com as modalidades praticadas e os regulamentos em vigor. 

Piscinas – Encerradas. 

Natação Adaptada -  O atleta federado da Natação Adaptada da Escola Municipal de 

Natação de Carregal do Sal participou no dia 30 de outubro, no Torneio Regional de Abertura de 

Infantis e Juvenis – Natação Pura, realizado nas Piscinas Municipais de Castro Daire. Gil Mendes 

bateu os tempos pessoais até aqui conquistados ao nadar 100m costas em 1,34:84 e 100m livres 

em 1, 24:17. 

Participação de Gil Mendes, atleta federado da Natação Adaptada no Campeonato 

Regional de Inverno de Natação Adaptada, nos dias 27 e 28 de novembro realizado na Piscina 

Municipal da Póvoa de Varzim. Nesta primeira prova do Campeonato, organizado pela ANNP - 

Associação de Natação do Norte de Portugal, o nadador carregalense fez várias prestações 

extracompetição, fazendo inclusive a estreia na prova de 200m estilos, onde conseguiu um tempo 

de 3:37:19.  

 Nas restantes provas em que participou, Gil Mendes fez os seguintes tempos: 

- 100m bruços – 1:50:07; 

- 100m livres – 1:28:21 

- 50m livres – desclassificado por falsa partida. 

Pavilhão – Reabertura do espaço para treinos e jogos oficiais de clubes/associações, 

época 2021/2022, mediante o cumprimento rigoroso de todas as normas e orientações da Direção 

Geral da Saúde e o Plano de Contingência em vigor.  

Atividade de Enriquecimento Curricular - Aulas de atividade física e desportiva (Pavilhão 

Centro Educativo Nuno Álvares) aos alunos dos 3.º e 4.º anos da Escola Básica Nuno Álvares de 

Carregal do Sal.   

Atividade de Enriquecimento Curricular - Aulas de atividade física e desportiva (Pavilhão 

Desportivo Municipal) aos alunos dos 1.º e 2.º anos do Agrupamento de Escolas de Carregal do 

Sal.  

Atividade de Enriquecimento Curricular - Aulas de atividade física e desportiva (Sala de 

Ginástica da Escola Básica Aristides de Sousa Mendes) aos alunos dos 3.º e 4.º anos da Escola 

Básica Aristides de Sousa Mendes Cabanas de Viriato. 

Atividade Física e Desportiva – Aulas de atividade física e desportiva (Pavilhão do Centro 

Educativo Nuno Álvares) às crianças do Jardim de Infância da Escola Básica Nuno Álvares de 

Carregal do Sal. 

Atividade Física e Desportiva - Aulas de atividade física e desportiva (Pavilhão Desportivo 
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Municipal) às crianças do Jardim de Infância Angelina de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato. 

Atividade Física Sénior +55 – Aulas presenciais no Pavilhão Desportivo Municipal, dirigidas 

aos munícipes inscritos na Atividade Física Sénior +55 que voltaram a ter as duas aulas por 

semana, previstas no projeto inicial. 

Parque Alzira Cláudio – Reabertura geral para as áreas desportivas, recreativas, culturais 

e realização de eventos, em período diurno e noturno, com respeito e cumprimento de todas as 

normas e medidas de segurança e respetivas orientações emanadas da Direção Geral da Saúde.

 Parque Infantil “Urbanização Aeroporto” – Reabertura diária do parque infantil para 

crianças até aos 12 anos, com respeito e cumprimento de todas as normas e medidas de 

segurança e respetivas orientações emanadas da Direção Geral da Saúde. 

Administrações diretas – Foram levados a cabo trabalhos e ações diversas de reparação, 

manutenção e limpeza de instalações e equipamentos, destacando-se: impermeabilização da 

cobertura do edifício da piscina aquecida. 

1.3.7 – BMS – BALCÃO MULTISSERVIÇOS 

Balcão Multisserviços, AMA – Agência para a Modernização Administrativa e GIP – 

Gabinete de Inserção Profissional – As tarefas atinentes às respetivas missões, em articulação 

com outras entidades.  

1.3.8 – INFORMÁTICA 

Serviços Online – registo de novos utilizadores 47; Submissão de pedidos on-line – No 

período em análise foram submetidos através dos serviços online 94% dos requerimentos 

registados. 

Portal Internet– Utilizadores 35.356; Novos utilizadores 34.635; Sessões 40.732; Nº de 

sessões por utilizador 1,15; Visualizações de página 75.965; Páginas/Sessão 1,87; Duração média 

da sessão 00:01:18; Taxa de rejeições 73,96%; Amplitude geográfica – 47 países/territórios: 

Portugal – 31.471, Estados Unidos – 1.063, França – 596, Suíça – 433, Alemanha – 381, Brasil – 

339, Reino Unido – 155, Luxemburgo – 155, Irlanda – 127, Suécia – 85, Canadá – 72, Espanha – 

62, Bélgica – 38, e outros – 379. Rede Wi-fi - acessos únicos (diferentes utilizadores / dispositivos) 

– 309. Sessões – 6.147. Mynet –Reengenharia de processos: Atualização de modelos para 

serviços online e urbanismo, criação de fluxogramas de atendimento; e implementação de serviço 

de pagamentos automáticos CIMVDL-PMA diagnóstico, desenho e implementação da nova 

Framework de Governação Local, sustentada nas práticas de reengenharia, desmaterialização 

e simplificação de processos - desenho de novos modelos de formulários e fichas de serviço. 

Centro Cultural de Carregal do Sal – Apoio às iniciativas promovidas nesta estrutura. Rede cultural, 

realização dos diversos eventos integrados no projeto. Portal do Munícipe – carregamento de 

conteúdos. SIG - desenvolvimento e atualização de Dashboard com diversas temáticas de 

informação geoespacial em acesso restrito de desenvolvimento. eBupi – 511 registos realizados. 

Segurança e cibersegurança - Diagnóstico de necessidades para implementar o Decreto-lei 

65/202. Apoios – Escola Básica Nuno Álvares, Jardim de Infância Angelina de Sousa Mendes, 

Juntas de Freguesia e Associações.  

1.4 – APOIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA  

Oliveira do Conde – €396,41– para pagamento de água dos fontanários públicos. 

Parada – €231,21 –  apoio financeiro para aquisição de material. 

Administrações diretas – Foi prestado o apoio institucional e dos serviços às Juntas de 
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Freguesia, para o desenvolvimento das ações dos seus planos de atividades e investimentos, 

destacando-se: Execução e aplicação de portão na Casa Mortuária de Parada; execução de 

vedação do forno comunitário de Papízios; pintura de gradeamentos de vedação do Parque Infantil 

da Laiginha. 

- Valorização dos serviços prestados pelo município às juntas de freguesia, referentes ao 

período de 01.01 a 30.09 de 2021, no valor de €203 000,00 e apoio financeiro para caminhos 

florestais, no valor de €25 200,00. 

1.5 – REUNIÕES E PARTICIPAÇÕES 

Reuniões /Participações – Listagens anexadas ao presente documento e dele fazendo 

parte integrante, respeitantes e coincidentes com as datas das reuniões de câmara, 

respetivamente de 11 e 23 de novembro de 2021. 

2 – PROTEÇÃO CIVIL, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 Administrações diretas – -Limpeza das ruas da Vila;   Ampliação/Substituição/Reparação 

de Rede de Saneamento – Bairro Social do Sobral;  Ampliação/Substituição/Reparação de Rede 

de Águas Pluviais – Rua do Areiro, Sobral; Lugar da “Meia Légua”, Carregal do Sal;  execução de 

ramais domiciliários de água, águas residuais e águas pluviais, em diversos pontos do Concelho; 

limpeza de fossas particulares em diversos pontos do Concelho; reparação/correção de caixas de 

visita da rede de saneamento e águas pluviais, em diversos pontos do Concelho; limpeza de 

desobstrução da rede de águas pluviais e rede de saneamento em vários locais do Concelho; 

reparação de roturas e desobstrução da rede de fontanários em diversos locais do Concelho; 

manutenção das ETAR’s do Concelho e recolha de big-bags de lamas desidratadas para 

valorização ambiental; recolha de monos particulares e lixo seletivo dos edifícios camarários para 

entrega no Ecocentro. 

Gabinete Técnico Florestal - Coordenação dos trabalhos da equipa de sapadores nos 

trabalhos de silvicultura; emissão de pareceres sobre processos de rearborização na plataforma 

do RJAAR; apoio técnico às Juntas de Freguesia; acompanhamento e supervisão dos trabalhos de 

alguns terrenos pertencentes à Câmara Municipal e Juntas de Freguesia; coordenação da 

execução das faixas de gestão de combustíveis da competência da Câmara Municipal. 

Outros – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal €2 244,36, 

referentes à comparticipação do Protocolo EIP (mês de setembro e segurança social referente ao 

mês de salários pagos + €19,17 do mês anterior); Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Cabanas de Viriato – €2 670,98, referentes à comparticipação do Protocolo EIP 

(mês de setembro e segurança social referente ao mês de salários pagos).  

Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) – protocolo de condições 

de contratação e funcionamento das equipas de intervenção permanente (EIP) das duas 

Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal e de Cabanas de Viriato. 

3 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS  

Administrações diretas – Foram levados a cabo trabalhos e ações diversas de reparação, 

correção, substituição, manutenção e limpeza, no âmbito das tarefas dos serviços operativos, 

destacando-se: Sinalização – aplicação/substituição/reparação de sinalização vertical e 

horizontal em diversos pontos do Concelho; instalação de equipamentos para estacionamento de 

bicicletas em vários locais da Vila de Carregal do Sal, Reparação de vias municipais – Por todo o 

Concelho - regularização de pavimento nas zonas de alargamento na Rua da Alagoa, em Carregal 
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do Sal; Alargamento da Rua do Apeadeiro em Fiais da Telha; alargamento da Rua Penedo do Sino, 

em Casal Mendo e execução de muros de vedação. Pavimentações – Rua de acesso às 

habitações sociais do Sobral; Travessa do Lapão, Beijós. 

Deliberações (aprovações) – Protocolos/contratos de cedências com contrapartidas a 

celebrar ou celebrados com munícipes, no âmbito de diversas empreitadas e de outros trabalhos; 

Operações Simples de Reabilitação Urbana de Cabanas de Viriato, Oliveira do Conde, Beijós, Fiais 

da Telha, Papízios e Parada. 

4 – MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTROS 

Deliberações – Foi deliberado apoiar, aderir, ratificar, autorizar, aprovar o(a):   Clube de 

Caça e Pesca de Cabanas de Viriato – renovação do protocolo para a manutenção do canil, até ao 

fim do ano de 2021, com o pagamento mensal de €500,00; autorização ao Grupo Folclórico d’ 

Alegria, de Vila Meã para ocupar a via pública com a realização do Presépio; autorização para que 

o Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente possa acompanhar/fiscalizar a obra 

de Beneficiação do Quartel/Sede da Associação Humanitária dos Bombeiros de Carregal 

do Sal; contrato de comodato a celebrar entre o Município de Carregal do Sal e o Núcleo 

Sporting Clube de Portugal Carregal do Sal, a incidir sobre o edifício designado por antigo 

Jardim de Infância de Vila Meã. 

Outros apoios - Associação Pais-em-Rede, €5 000,00, relativos a pedidos de pagamento, 

no âmbito do Orçamento Participativo – 2021. 

 Administrações diretas – Foram levados a cabo trabalhos e ações diversas dando 

resposta a pedidos formulados pelo Movimento Associativo, destacando-se a aplicação de 

emulsão betuminosa no recinto da Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato. 

5 – MERCADOS E FEIRAS 

Administrações diretas – Limpeza dos recintos e sanitários das feiras semanais 

Deliberações – suspensão das feiras e reabertura faseada, a partir do dia 26 de fevereiro de 2021. 

 

 

B) SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Para terminar esta informação, apresenta-se a situação financeira do Município, cujos 

valores são reportados à data de 30 de novembro de 2021, permitindo concluir que: 

– Receitas Cobradas   

Receitas Correntes – €6 344 688,87 

Receitas de Capital – €1 635 909,12 

- Reposições não abatidas aos pagamentos - €9 139,27 

– Saldo da Gerência Anterior – €2 817 586,70 

– Despesas Pagas    

Despesas Correntes – €5 325 968,08 

Despesas de Capital – €2 958 917,59 

 

– Conta Geral da Câmara Em caixa – €3 445,70 

Nos Bancos – €2 518 992,59 

– Operações de Tesouraria Em caixa – €298,20 

Nos Bancos – €167 922,91 
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– Valores à data da informação:  

 

Dívidas a Fornecedores – €157 193,27 

Dívidas de Imobilizações – €331 178,51 

Outras Entidades – €233 405,52 

 

Paços do Município de Carregal do Sal, 30 de novembro de 2021. 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

Paulo Catalino Ferraz. 
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