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INFORMAÇÃO ESCRITA ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL 
E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CARREGAL 
DO SAL NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE 
NOVEMBRO DE 2019 

 
 

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. 

Sem embargo do seu aperfeiçoamento e do recurso a metodologias complementares no que 
concerne à respetiva apresentação, ficam à consideração dos membros da Assembleia Municipal, as 
atividades e os números relativos ao período de 01 de setembro a 30 de novembro de 2019. 

  
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 e pagamentos faseados de taxas e tarifas; obras de escassa relevância 
urbanística; loteamentos urbanos; justificações de posse de terrenos; 3.ª alteração ao Orçamento e às 
Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) do ano de 2019 – Orçamento da Despesa: Reforços de €142.500,00 
Diminuições de €142.500,00, Grandes Opções do Plano: Reforços de €118 000,00 e Diminuições de 
€140.000,00; 4.ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) do ano de 2019 –  
Orçamento da Despesa - Reforços de €324.000,00; e Diminuições de €324.000,00, Grandes Opções do 
Plano: Reforços de €300.500,00; e Diminuições de €300.500,00; 5.ª alteração ao Orçamento e às Grandes 
Opções do Plano (PPI e AMR) do ano de 2019 – Orçamento da Despesa - Reforços de €62.000,00; e 
Diminuições de €62.000,00, Grandes Opções do Plano: Reforços de €17.000,00; e Diminuições de 
€23.000,00; recrutamento e preenchimento imediato de quatro postos de trabalho, na categoria e carreira 
de assistente operacional; transferência de competências no ano de dois mil e vinte no domínio do modelo 
de cogestão das áreas protegidas; acordo de financiamento, devido pelas compensações a que se refere o 
artigo vigésimo quarto do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP); 
manter para o ano de 2020, o tarifário de águas residuais aprovado e em vigor para o ano de 2019; 
procedimentos concursais dos estágios no âmbito do PEPAL nas áreas da Informática, da Contabilidade, 
da Engenharia Geográfica e da Engenharia Topográfica; renovação de contratos de prestação de serviços 
com Técnica de Desporto e Arquiteta; renovação de contrato de auditor externo de certificação legal de 
contas; acumulação de funções públicas com funções privadas; pedido de mobilidade de Técnica Superior 
para o Município de Figueira da Foz; pedido de mobilidade de Assistente Técnica da Freguesia de Carregal 
do Sal para o Município de Carregal do Sal; Grandes Opções do Plano e as Atividades Mais Relevantes (AMR) 
e  Proposta do Orçamento para o ano de 2020; Mapa de Pessoal para vigorar no ano de 2020; autorização 
para despesas que deem lugar a encargos orçamentais em mais de um ano económico; concessão de 
isenções totais e ou parciais relativamente a tributos próprios; fixação de taxa do IMI; taxa da TMDP em 
0,25%; definição de 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial; 
edição de publicação, com a inclusão do Diário de José Pais dos Santos; espetáculo “Saídos da Casca”.   

Fornecimentos –Aquisição de Licenciamento da Base de Dados do ERP do Município e Respetiva 
Manutenção, à AIRC - Associação de Informática da Região Centro, no valor de €9.660,00, acrescidos do IVA 
à taxa legal em vigor; prestação de serviços para elaboração do Plano de Prevenção de Legionella em 
diversos edifícios da responsabilidade da Câmara, à  Terminstac, Instalações Técnicas Electromecânicas, 
Lda no valor de €6.798,00, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor. 

 
 

1.2 – CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 E OUTROS 
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Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal “ Alertar para Roubos e Burlas” e “Alertar para Risco de Incêndio na 
Residência”; lançamento da campanha “Um novo rumo para o meu brinquedo”; e colaboração com a Adices 
para a formação ” Inclusão Digital”. 

Saúde – Articulação com a UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade Aristides de Sousa Mendes; 
com a Equipa de Intervenção Local, no âmbito da Intervenção Precoce, reuniões com a supervisão e presença 
nas reuniões quinzenais; com o Grupo de Voluntariado Comunitário de Carregal do Sal da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, para a dinamização do Peditório Nacional; contactos com a  Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal e com o Centro Regional de Sangue – Colheita de Sangue; 
Dinamização do Dia Mundial do Coração; e reunião do Núcleo Territorial com a Coordenadora do Centro de 
Respostas Integradas de Viseu. 
 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 o Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, no âmbito da CPCJ; com a Segurança Social, 
Serviço de Emprego de Tondela do Centro de Emprego Dão Lafões; Juntas de Freguesia; VÁRIOS, ACAPO; 
VÁRIOS; ASSOL; IPSS do concelho; e com entidades privadas e públicas. 
 Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) – Tarifário social de resíduos sólidos 
urbanos e águas residuais a famílias carenciadas e numerosas; isenção de pagamento de utilização da 
Piscinas Municipais a munícipes com comprovadas patologias e carência económica; transmissão dos 
imóveis (casas de habitação social) das pessoas que mostraram interesse na sua aquisição; “Convívio dos 
Idosos”, e “Dia Mundial do Coração”; atribuição de Bolsas de Estudo; apoio às atividades de hipoterapia para 
alunos com necessidades educativas especiais; auxílios económicos e atividades de animação e de apoio à 
família, para o ano letivo de 2019/2020; projeto de Reabilitação dos Bairros “Eficiência Energética” – Bairro do 
Pombal; escalas de Turnos das Farmácias/ano civil de 2020; certificação energética das casas de habitação 
social n.º 6 do Agrupamento de Carregal do Sal e n.º 3 do Agrupamento de Vila Meã; e atribuição da casa n.º 
1, Póvoa de Santo Amaro. 

Administrações diretas – Foram feitas reparações nas habitações sociais do Concelho, de acordo 
com o planeamento delineado e as necessidades que foram surgindo. 

Empreitadas em conclusão de procedimento – Restauro Exterior dos Blocos Habitacionais 1,2 e 3 – 
Bairro do Barreiro no valor de €55.055,24 sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor. 

1.3.4 – EDUCAÇÃO  
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições – Uniself - Sociedade de Restaurantes 

Públicos e Privados, S.A. – €13.661,18 (refeições escolares); e à DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (Agrupamento de Escolas) – €1.266,09. 
 Outros - €2.220,00, prémios aos melhores alunos; €1.125,00, verba para pagamento de sessões de 
hipoterapia aos alunos com necessidades educativas especiais; €440,78, para aquisição de material para 
operacionalização do método de seleção de Avaliação Psicológica, em procedimentos concursais; e 
€3.865,41, auxílios económicos para 103 alunos, ano letivo 2019/2020. 

Fornecimentos - Atividades de Enriquecimento Curricular - Educação e Expressão Musical - ano letivo 
de 2019/2020, à Edições Convite à Música, Lda, no valor de €34.750,08, acrescidos do IVA à taxa de lei em 
vigor. 

Deliberações (aprovações) – Isenção/redução de pagamento de transportes escolares a alunos 
oriundos de agregados familiares com comprovadas carências económicas; colaboração de trabalhadores 
para lecionar temáticas, no ano letivo de 2019/2020, à USCSAL; a cerimónia Diploma e Mérito, 
contratualização das Atividades de Educação e Expressão Musical, no âmbito das atividades de 
Enriquecimento Curricular; 

Administrações diretas – Reparações diversas, ao nível de instalações e de equipamentos e 
transporte de alunos, destacando-se a preparação de muro e execução de vedação em ferro para aplicação 
no Jardim-de-Infância Angelina de Sousa Mendes. 

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

património: Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria – Registo de novas incorporações; Inventariação 
manual e no software de gestão de património museológico (DocBaseMusa) de achados arqueológicos 
provenientes das escavações realizadas no Dólmen da Orca, Orca de Santo Tisco e dos achados recolhidos 
à superfície no Outeiro dos Castelos, Ameal, Vale do Touro, Orca da Víbora, Orca da Palheira, Habitat do 
Torreão, Vale do Rio, Necrópole Medieval do Passal, Cova da Moira, Sítio Arqueológico de Chãs, Abrigo do 
Boco, Santa Margarida e Penedo dos Aldrogues; registo fotográfico das peças inventariadas e tratamento das 
imagens para introdução na base de dados e nas fichas de identificação; marcação (verniz e tinta-da-china) 
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dos achados inventariados; 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; limpeza dos monumentos dos diversos 
circuitos do concelho; acolhimento e orientação de estágios; colaboração com a EDTHINK na criação de 
guiões didáticos de exploração de recursos como o Núcleo Museológico das Escolas Primárias e Aristides 
de Sousa Mendes, no âmbito do projeto “Descobrir e Aprender em Viseu Dão Lafões”; colaboração com a 
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e a IDTOUR – spin-off da Universidade de Aveiro num 
projeto de consultoria em turismo centrado na temática “Percursos Pedestres”; recolha e envio de elementos 
para a georreferenciação e inventário do património classificado e em vias de classificação à DGPC; 
candidatura à credenciação do MMMSA para integrar a Rede Portuguesa de Museus. Visitas guiadas ao 
Museu: Grupo de excursionistas de Coimbra; grupo do Porto; grupo de antigos alunos da Escola Comercial 
de Mangualde; grupo da Rodoviária de Coimbra; turma do 3º D da Escola Básica Aristides de Sousa Mendes; 
turmas do 3º ano Escola Básica Nuno Álvares; grupo da Figueira da Foz; turma de técnicos de comércio; e 
grupo de turistas instalados no Hotel da Urgeiriça. Visitas guiadas ao Património Cultural do Concelho - 
Circuitos/Núcleos Museológicos: família de turistas de Lisboa; grupo de turistas do Grande Hotel das Caldas 
da Felgueira; 2 grupos do Porto; 2 grupos de Lisboa; grupo de Mangualde; turmas do 2º e 4º anos da Escola 
Básica Aristides de Sousa Mendes; turmas do 2º e 4º anos da Escola Básica Nuno Álvares; Grupo da Figueira 
da Foz; grupo de turistas instalados no Hotel da Urgeiriça; e grupo Road Trip Viseu Dão Lafões. Conceção, 
montagem, exibição e divulgação de exposições temporárias: Exposição de bonecas de papel de Ângela 
Peres; mostra de fotografia de Hugo Ferreira; exposição de pintura “Dikhotomias” de Josefa Reis; exposição 
de artesanato “Farrapada” de Lídia de Carvalho da Silva. Outras atividades: comemorações das Jornadas 
Europeias do Património com a atuação do grupo Viriatus de Cabanas de Viriato no Parque Alzira Cláudio; 
observação astronómica 10.ª Noite Internacional de Observação da Lua no Dólmen da Orca. Estatísticas: 
visitas guiadas, temáticas e turístico-culturais ao Museu e Património, num total de 897.  
Biblioteca Municipal – Atendimento generalizado aos utentes; tratamento técnico documental (carimbo, 
registo, catalogação, classificação, indexação, cota, antifurto, alfabetação e arrumação) de novos 
documentos; empréstimo domiciliário; inscrição de novos utilizadores; elaboração de cartões de leitor; apoio 
aos utilizadores do Espaço Internet; digitalização de documentos; resposta a pedidos de informação e 
inquéritos; participação numa reunião sobre a criação de uma Rede Intermunicipal de Bibliotecas, promovida 
pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; reunião  na Fundação Lapa do Lobo, com vista a 
desenvolver um trabalho colaborativo denominado “O Estado da Leitura: estudo sobre os hábitos de leitura 
nos Concelhos de Carregal do Sal e Nelas”; preparação das atividades a desenvolver na Feira do Livro da 
Escola Básica Aristides de Sousa Mendes; preparação da “Feirinha dos Livros Trocados - Traga um livro para 
deixar na feirinha e leve outro à sua escolha!” . Visitas guiadas e acolhimento de grupos: Grupos de utentes 
da APCV Polo de Oliveira do Conde (trabalhos de pesquisa documental, visualização de filmes e audição de 
música); grupos de utentes da CRTT; turma do 3º D da Escola Básica Aristides deSousa Mendes; turmas do 
3º ano da Escola Básica Nuno Álvares; grupo de participantes na palestra “Culturiza-te: O Estado da Cultura 
no Interior”. Hora do Conto: turmas do 3º ano da Escola Básica Nuno Álvares. 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; reuniões do grupo de trabalho da RedeCSal; recolha de dados estatísticos; 
novo portal; catálogo coletivo da RedeCSal. Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria - Tratamento 
técnico documental de novos documentos (carimbo, registo, catalogação, classificação, indexação, cota, 
alfabetação e arrumação) do Centro Documental. Estatísticas: 1566. 

Administrações diretas – Foram levados a cabo trabalhos e ações diversas de reparação, 
manutenção e limpeza de instalações e equipamentos. 

Deliberações (aprovações) – observação astronómica noturna na orca dos fiais da telha; criação de 
um espaço dedicado a Dina Veloso, no Museu Municipal 

1.3.6 – DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
Foi feito o atendimento e disponibilização generalizada das estruturas municipais aos utentes, de 

acordo com as modalidades praticadas e os regulamentos em vigor. 
Piscinas – Abertura dos subprogramas “Tempos-Livres”, “Desporto Escolar” e “Escolas de Natação” 

do Programa de Desporto Para Todos, época 2019/2020, realização das provas de natação do Circuito 
Municipal em Mangualde no dia 13 de outubro, em Vouzela no dia 16 de novembro. Realização da prova de 
natação Prof. Afonso Saldanha, em São Pedro do Sul, no dia 30 de novembro. Atividade de Enriquecimento 
Curricular: aulas de atividade física e desportiva (Pavilhão Centro Educativo Nuno Álvares e na Escola Básica 
Aristides deSousa Mendes) 3º e 4º anos; aulas de natação 1º e 2º anos, aos alunos do Agrupamento de 
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Escolas de Carregal do Sal; atividade física e desportiva (Pavilhão Centro Educativo Nuno Álvares), aos alunos 
do Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; aulas de natação aos alunos do Jardim 
de Infância do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; projeto Natação Adaptada para Populações 
Especiais: aulas de natação aos alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, natação 
adaptada para populações especiais: aprender a nadar para incluir, formar para competir; participação do 
atleta Gil Mendes  na concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação, no dia  13 de outubro em 
Mangualde. Continuação da disponibilização da Piscina Municipal à APCV (natação para pessoas com 
necessidades especiais), ao abrigo do acordo celebrado entre as partes; férias desportivas municipais, Verão 
2019, em regime geral e especial, dos 6 aos 18 anos. Projeto “Interagir para (RE)Viver”- Visita quinzenal-
atividade física desportiva nas IPSS do Concelho. Disponibilização da piscina municipal aos Bombeiros 
Voluntários de Carregal do Sal, de Cabanas de Viriato e à Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha 
Portuguesa, com aulas de natação, ao abrigo do acordo celebrado entre as partes.  

Pavilhão – Continuação da disponibilização do espaço para treinos e jogos oficiais de 
clubes/associações e grupos organizados, época 2019/2020; continuação dos treinos de desporto adaptado 
para pessoas com necessidades educativas especiais; e apoio à realização de eventos acordados e 
promovidos pela Câmara Municipal.  

Parque Alzira Cláudio – Disponibilização geral para as áreas desportivas, recreativas, culturais e 
realização de eventos, em período diurno e noturno.  
 Parque Infantil “Urbanização Aeroporto” – Disponibilização diária do parque infantil para crianças 
até aos 12 anos. 
 Deliberações (aprovações) – assumir a participação no Circuito Municipal de Natação. 

Administrações diretas – Foram levados a cabo trabalhos e ações diversas de reparação, 
manutenção e limpeza de instalações e equipamentos, destacando-se: 

Reparação/restruturação dos balneários do Pavilhão Municipal. 
1.3.7 – BMS – BALCÃO MULTISSERVIÇOS 
Balcão Multisserviços, AMA e GIP – As tarefas atinentes às respetivas missões, em articulação com 

outras entidades.  
1.3.8 – INFORMÁTICA 
Apoios – Escola Básica Nuno Álvares, Jardim de Infância Angelina de Sousa Mendes, Juntas de 

Freguesia e Associações. Portal – Utilizadores 6 310; Novos utilizadores 5 393; Sessões 12 677; Nº de 
sessões por utilizador 2,01; Visualizações de página 41 011; Páginas/Sessão 3,24; Duração média da sessão 
00:02:57; Taxa de rejeições 47,95%; Amplitude geográfica – 48 países/territórios: Portugal – 5 757, Brasil – 
99, Estados Unidos – 89, França – 66, Suíça – 39, Alemanha – 30, Coreia do Sul – 30, Luxemburgo – 24, Reino 
Unido – 24, Espanha – 18, India – 9, Canadá – 8, Bélgica – 7, e outros – 110 Centro Cultural – Apoio às 
diversas iniciativas promovidas nesta estrutura. Atividades de Enriquecimento Curricular – Aulas de TIC ao 
1.º e 2.º anos, na Escola Básica Nuno Álvares e na Escola Aristides de Sousa Mendes. USCSAL - Aulas de 
informática e outras. Mynet –Reengenharia de processos: Atualização de modelos para serviços online e 
urbanismo. MyDoc (MyDoc Web e MyDoc Mobile) – continuação do processo de implementação de novas 
medidas de funcionamento com vista à total desmaterialização de processos. WI-FI em zonas históricas – 
continuação dos trabalhos de instalação dos equipamentos destinados a criar as zonas wifi. Orçamento 
Participativo – Validação de utilizadores/votantes. RedeCsal – Desenvolvimento de Microsite para a Rede de 
Bibliotecas Escolares de Carregal do Sal. CIMVDL-PMA Diagnóstico, Desenho e Implementação da nova 
Framework de Governação Local, sustentada nas Práticas de Reengenharia, Desmaterialização 
e Simplificação de Processos. Datacenter -Implementação da nova estrutura e de políticas de segurança e 
preservação de dados. NoPaper Conclusão do processo de aquisição e inicio da implementação. Faturação 
Eletrónica - implementação da solução. Chave Móvel Digital – inicio da implementação da autenticação com 
uso da CMD. APP Municipal – Inicio do processo de implementação. Bilheteira Eletrónica Centro Cultural – 
implementação da solução da Ticketline. 

1.4 – APOIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA  
Beijós – €2.438,00 – Acordo de Execução (4.º trimestre). 
Cabanas de Viriato – €3.387,00 – Acordo de Execução (4.º trimestre); € 6.412,70 – para 

comparticipação nas despesas de execução de muros no Caminho da Portela,  decorrente do protocolo de 
alargamento. 

 Carregal do Sal – €6 .607,00 – Acordo de Execução (4.º trimestre) e €361,85 – para pagamento de 
água dos fontanários públicos. 

Oliveira do Conde – €6.584,00 – Acordo de Execução (4.º trimestre); e €346,72 – para pagamento 
de água dos fontanários públicos. 



 

 P
á
g
in
a

 8
 d
e

 1
0

 

Parada – €2.021,00 - Acordo de Execução (4.º trimestre); e €231,24 – para pagamento de água dos 
fontanários públicos. 

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

1.5 – REUNIÕES E PARTICIPAÇÕES 
Reuniões – Com dirigentes e colaboradores dos serviços, diretores das Associações Humanitárias 

de Bombeiros do Concelho; Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa, Diretora Geral da 
Cruz Vermelha Portuguesa, Dra. Dulce Pereira; empresários; Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; 
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão; Fundação Comendador José Nunes Martins; ADICES 
- Associação de Desenvolvimento Local; IPSS´s; Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; CPCJ; Grupo de 
Voluntariado Concelhio da Liga Portuguesa Contra o Cancro; EDP; Comissão Municipal de Defesa da Floresta; 
Núcleo Territorial do CRI – Centro de Respostas Integradas; APCV – Associação de Paralisia Cerebral de 
Viseu; candidatos do PSD – Partido Social Democrata às Eleições Legislativas; Infraestruturas de Portugal; 
reunião do projeto “Descobrir e Aprender em Viseu Dão Lafões”; Assembleia Participativa - Orçamento 
Participativo Municipal; Portugal 2030 - Projetos de Cidades, Vilas e Regiões Inteligentes; Diretora da 
Segurança Social; Diretora Regional da Cultura do Centro; Fundação Aristides de Sousa Mendes; Conselho 
Municipal de Educação; CLAS; reunião no âmbito do Projeto de Promoção do Sucesso Educativo de Viseu 
Dão Lafões (PPSE VDL); Fundação Lapa do Lobo; reunião no âmbito do EFP CONVIDA, nas Instalações do 
Serviço de Formação do IEFP; Plataforma Supraconcelhia Dão Lafões e do Douro; reunião, no âmbito do Aviso 
FSUE, na CCDR Centro, com a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, 
Dr. Carlos Miguel; Secretária de Estado do Ambiente, Dr.ª Inês dos Santos Pedrosa; ERSAR; CTGA; Associação 
de estudantes; Dr. Fernando Pais; Dr. Evaristo Pinto; e deputada Joacine Katar Moreira. 

Participações – Outorga de contratos de cooperação; visitas às empreitadas em curso; verificação 
in loco de problemas missão a Bruxelas, no âmbito da European Week of Regions and Cities 2019; Cerimónia 
Diploma e Mérito no Centro Cultural de Carregal do Sal; entrega das casas de Pardieiros; comemorações do 
Dia do Animal na Escola Básica Aristides de Sousa Mendes; acompanhamento da visita dos parceiros da 
ADICES, no projeto de cooperação “Green Economy” ) Finlânda, Luxemburgo e Suécia; Seminário de 
Mobilidade e Transportes no Solar do Vinho do Dão, em Viseu; II Jornadas dos cuidados continuados Dão 
Lafões em Saúde; acompanhamento a escola de Natação de Carregal do Sal à competição de Mangualde; 
Workshop de apresentação de Instrumentos de Diagnóstico Local - Projeto Adélia, em Castro Daire; abertura 
da exposição itinerante sobre alterações climáticas Integrada no projeto “Ações de Sensibilização de 
Adaptação às Alterações Climáticas”, sessão pública de apresentação dos estudos realizados no 
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, relativas ao uso de smartphones e bem-estar dos alunos na 
Escola; abertura de Formação “INCLUSÃO DIGITAL”, no âmbito do POISE,  promovida pela ADICES; assinatura 
de Protocolo de Colaboração no âmbito do IV Encontro de Investidores da Diáspora, em Viseu; evento da 
DGARTES em articulação com a Secretaria Regional da Cultura, no Centro Cultural de Carregal do Sal; tomada 
de posse dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; 
entrega das flautas aos alunos do 1.º ano do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, na Escola Básica 
Aristides de Sousa Mendes e na Escola Básica Nuno Álvares; e Congresso ANMP. 

2 – PROTEÇÃO CIVIL, MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
Administrações diretas -  Foram levados a cabo trabalhos e ações diversas de reparação, 

substituição, manutenção e limpeza, no âmbito das tarefas dos serviços operativos, destacando-se: 
Ampliação/Substituição/Reparação de Rede de abastecimento de água- rua do Barreiro, em Parada; 
transversal à E.N.234, junto ao Centro Comercial Flórida, Carregal do Sal; Ampliação/Substituição/ Reparação 
de Rede de Saneamento – rua do Barreiro, em Parada; junto ao Centro Comercial Florida, Carregal do Sal; 
Ampliação/Substituição/Reparação de Rede de Águas Pluviais – rua José Melo Cabral, Póvoa da Arnosa; rua 
dos Morganhos, Alvarelhos; rua da Ribeirinha, Alvarelhos; 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 e lixo seletivo dos edifícios camarários para entrega no ecoponto; 

Gabinete Técnico Florestal  -  Notificação para limpezas e respetiva fiscalização, no âmbito da 
legislação em vigor; fiscalização e acompanhamento dos trabalhos de limpeza em diversas áreas do 
Concelho, nomeadamente parques industriais, ETAR, circuitos e percursos pré-históricos, linhas de água, 
caminhos florestais e propriedades do Município; localização de luminárias; acompanhamento de diversos 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en
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trabalhos; acompanhamento trabalho FGC Rede Viária; conclusão de trabalhos da elaboração do PMDFCI e 
respetiva verificação de cadernos rececionados. 

Empreitadas em inicio de procedimento - Construção do Centro de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia do Concelho de Carregal do Sal, através de concurso público, pelo preço base de €175.000,00, 
sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor. O anuncio foi publicado em Diário da República em 07/11/2019. 
Encontra-se em fase de entrega de propostas. 

Empreitadas em conclusão de procedimento – Intervenções urgentes de regularização fluvial nas 
áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017 (Consulta Prévia) no valor 
de €102.000,00 sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor. 

Deliberações (aprovações/conhecimentos) – Renovação do Protocolo – EIP (Equipa de Intervenção 
Permanente), celebrado entre a Câmara Municipal, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal. 

Aquisições/fornecimentos – equipamento de silvicultura preventiva, à firma Moviter – 
Equipamentos, S.A., pelo preço de €159.900,00, sem inclusão do IVA à taxa Legal em vigor.  

Outros –Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal €5.332,90, referentes 
à comparticipação do Protocolo EIP (meses de agosto, setembro, segurança social e seguro de acidentes de 
trabalho); à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato €10.570,03, referentes 
à comparticipação do Protocolo EIP (meses de julho, agosto, setembro, outubro, segurança social e seguro 
de acidentes de trabalho). 

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 de sinalização vertical e horizontal em diversos pontos do Concelho; 
reparação de abrigo de passageiros na rua Viriato, em Cabanas de Viriato; conclusão dos muros de vedação 
protocolados, rua da Alagoa, Carregal do Sal; reparação de vias municipais – por todo o concelho; correção 
do pavimento na rua das Lameiras, Parada; Pavimentação dos passeios e rebaixamento de lancil no Parque 
Industrial da Gândara; Pavimentações – rua dos Morganhos, Alvarelhos; rua da Ribeirinha, Alvarelhos; rua do 
Outeiro, Alvarelhos; travessa dos Morganhos, Alvarelhos. 

Empreitadas em conclusão de procedimento – Pavimentação da rua Albertino Veloso – Carregal do 
Sal (concurso público) no valor de €54.722,11 sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor. 

Deliberações (aprovações) – Protocolos/contratos de cedências com contrapartidas a celebrar ou 
celebrados com munícipes, no âmbito de diversas empreitadas e de outros trabalhos; e deliberações tomadas 
pela Comissão de Trânsito na reunião de 23 de julho; aquisição de casa em ruinas para integrar no domínio 
publico, em Oliveirinha. 

4 – MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTROS 
Deliberações – Foi deliberado apoiar, aderir, ratificar, autorizar aprovar o(a):   
Apoios a atribuir no ano de 2019, a disponibilizar nos termos constantes nos respetivos protocolos, 

por tranches ou duodécimos, nos seguintes termos: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Cabanas de Viriato – €26.750,00; Fundação Aristides de Sousa Mendes – €5. 250,00; Sociedade Filarmónica 
de Cabanas de Viriato – €13.500,00; Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato – €16.500,00; Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal – €33.500,00; Centro Cultural de Currelos – 
€3.550,00; Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa – €9.000,00; NACO - Núcleo Juvenil 
de Animação Cultural de Oliveirinha – €10.000,00; Grupo Cultural Zés Pereira - €6.040,00; Grupo Desportivo “3 
Santos Populares” – €9.000,00; Associação de Festas da Vila de Cabanas de Viriato – €800,00; Associação 
Cultural Recreativa Desportiva Juvenil e Comunitária “A Quinta” – €1.500,00; Associação Folias e Tropelias - 
€2.500,00; Associação Recreativa e Cultural de Alvarelhos – €3.000,00; Associação Cultural do Rancho Infantil 
Cravos e Rosas – €3.500,00; Grupo Folclórico d’ Alegria – €3.500,00; Associação para o Progresso Travanca 
S. Tomé (Rancho Flores da Beira) – €2.700,00 (inclui apoio da participação nas marchas populares); 
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Pardieiros – €800,00; Associação Cultural e Desportiva de 
Beijós – €1.050,00; Associação Recreativa, Cultural e Desportiva das Laceiras – €1.050,00; Casa do Benfica 
de Carregal do Sal - €550,00; Clube de Caçadores e Pescadores do Concelho de Carregal do Sal – €800,00; 
Clube de Caça e Pesca de Cabanas de Viriato – €800,00; Associação Cultural Recreativa e Desportiva da 
Póvoa da Pegada – €800,00; Associação Recreativa e Cultural de Pinheiro – €800,00; Associação Recreativa 
e Desportiva de Fiais da Telha – €3.800,00 (inclui apoio da participação nas marchas populares); Associação 
Recreativa de Parada – €1.000,00; Núcleo Sportinguista de Carregal do Sal – €550,00; Centro de Recreio e 
Convívio do Sobral – €800,00; Sociedade de Educação e Recreio de Oliveira do Conde – €800,00; USCSAL - 
Universidade Sénior de Carregal do Sal –€550,00; ADEF – Associação do Desporto e Educação Física – 
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€16.211,00; ARCO – Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha – €8.748,00; Clube de Futebol de Carregal 
do Sal – €71.313,00; e Sport Cabanas de Viriato e Benfica, – €11.7500,00.  

Outros apoios – Clube de Caça e Pesca de Cabanas de Viriato - pagamento mensal de €500,00, para 
a manutenção do canil; valorização dos serviços prestados pelo município às associações do concelho - 3º 
trimestre de 2019, no valor de €11.247,42; cedência de pedra para arranjo do recinto das festas de Santo 
Aleixo, em Alvarelhos; cedência cimento e areia à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Cabanas de Viriato; contrato de comodato com a Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato, referente à 
cantina da ex-escola do 1.º CEB de Cabanas de Viriato; contrato de comodato com a Associação Pais em 
Rede, referente à ex-escola do 1.º CEB de Travanca de S. Tomé; novo contrato de comodato com o NACO – 
Núcleo de Animação Cultural de Oliveirinha; autorização de ocupação de via pública, por parte do Rancho d 
‘Álegria de Vila Meã, para execução de um Presépio em tamanho real; e apoio técnico à Fundação 
Comendador José Nunes Martins  

Administrações diretas – Foram levados a cabo trabalhos e ações diversas dando resposta a 
pedidos formulados pelo Movimento Associativo, destacando-se a regularização do campo de futebol e 
substituição de canalizações e louças sanitárias nas instalações desportivas do Sport Cabanas de Viriato e 
Benfica. 

5 – MERCADOS E FEIRAS 
Deliberações – Feira da Pinha e do Pinhão, Saberes e Sabores de Terras de Carregal do Sal, incluindo 

o programa Somos Portugal da TVI – dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2020. 
Administrações diretas – Limpeza dos recintos e sanitários das feiras semanais. 
 
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 2019, permitindo concluir que: 
– Receitas Cobradas   
Receitas Correntes - €5.742.486,64 
Receitas de Capital - €762.164,37 
– Reposições não abatidas nos pagamentos - €952,37 
– Saldo da Gerência Anterior - €3.170.732,45 
– Despesas Pagas    
Despesas Correntes - €5.345.975,07 
Despesas de Capital - €1.497.774,96 
 

– Conta Geral da Câmara Em caixa – €6.007,21 
Nos Bancos – €2.826.578,59 

– Operações de Tesouraria Em caixa – €800,74 
Nos Bancos – €140.453,66 

– Valores à data da informação:  
Dívidas a Fornecedores – €98.514,23  
Dívidas de Imobilizações – €9.008,37 
Outras Entidades – €122.925,63 
 
Paços do Município de Carregal do Sal, 30 de novembro de 2019. 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 

Rogério Mota Abrantes. 
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