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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 JUNHO A 31 DE AGOSTO 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. 

Sem embargo do seu aperfeiçoamento, ficam à consideração dos membros da 

Assembleia Municipal, as atividades e os números relativos ao período de 01 de junho a 31 de 

agosto 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; balcão BUPI – Balcão Único do Prédio; atas da reunião da 

Comissão de Toponímia do Concelho de Carregal do Sal; programa das comemorações do 

Feriado Municipal; parceria com o Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, no âmbito do 

Prémio Autárquico Aristides Sousa Mendes; 1.ª alteração ao mapa de pessoal de 2021; 

preenchimento do cargo de Coordenador de Unidade de Planeamento e Urbanismo de 3.º 

grau; procedimento concursal para o recrutamento de dois assistentes operacionais 

(motorista e serralheiro civil) da Divisão de Obras Municipais e Ambiente; acumulação de 

funções públicas com outras funções públicas; mobilidade intercarreiras de trabalhadoras, de 

assistentes técnicas para técnicas superiores; consolidação definitiva da mobilidade na 

categoria do técnico superior no mapa de pessoal do Município de Santa Comba Dão; estágio 

PEPAL, na área de Psicologia; 4.ª, 5.ª e 6.ª alterações ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano (PPI e AMR) do ano de 2021; lista provisória das propostas admitidas e lista provisória 

das propostas excluídas do Orçamento Participativo do ano de 2022; segundo aditamento ao 

Acordo de Financiamento entre a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e os 

Municípios associados, no âmbito das atividades exercidas ao abrigo dos contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências relacionadas com o Sistema de 

Mobilidade e Serviço Público de Transporte de Passageiros. 

mailto:geral@cm-carregal.pt
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Fornecimentos/Prestação de serviços – Celebração de contrato de prestação de 

serviços, na modalidade de tarefa, para a abertura e encerramento das casas de banho, em todos 

os dias da semana, localizadas junto ao parque de caravanas, na Vila de Carregal do Sal e 

acompanhamento e limpeza das referidas casas de banho também em todos os dias da 

semana, pelo preço de €300,00 (trezentos euros) mensais; aquisição de serviços de apoio 

técnico e manutenção da plataforma NoPaper, à PH Informática e Micro Sistemas, S.A., no valor 

de €6 000,00, sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor; aquisição de equipamento para CRO - 

Canil Municipal, à Servive Portugal, Lda, no valor de €10 675,82, sem inclusão do IVA à taxa legal 

em vigor; prestação de serviços de segurança e higiene no trabalho à Interprev, Segurança e 

Saúde do Trabalho S.A, no valor de €2 850,00, sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor; 

aquisição de equipamento de proteção individual e vestuário profissional, à HR Protecção, S.A, no 

valor de €8 339,67, sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor; aquisição de computadores à 

Astuto Software-Sociedade Unipessoal Lda, no valor de €9 849,00, sem inclusão do IVA à taxa 

legal em vigor; aquisição de painel sandwich e calhas ómega, à Metal-Beiras - Construções 

Metálicas Lda, no valor de €8 500,00, sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor.  

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: €443 087,44; na aquisição de serviços: €1 086 672,33; noutras 

despesas correntes (diversas): €28 379,36; e na aquisição de bens de capital: €1 460 546,37. 

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

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

transporte/montagem/desmontagem de materiais/equipamentos para as comemorações do 

Feriado Municipal; limpeza, regularização da base e pintura do espelho de água junto ao edifício 

dos Paços do Concelho; execução de estruturas de suporte para painéis publicitários; aplicação 

de lonas publicitárias do Município em vários outdoors. 

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

01/06/2021 e 31/08/2021, nos seguintes termos: 
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1.3.3 – AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO SOCIAL E SAÚDE 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Reuniões diversas da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, modalidade restrita e alargada; visitas domiciliárias e 

acompanhamento de situações sinalizadas; articulação com entidades com responsabilidade na 

área da infância e juventude. 

Ação Social Escolar/Componente de Apoio à Família/Auxílios Económicos/Transportes 

Escolares – Ano Letivo 2021/2022 – Avaliação e enquadramento dos processos enviados pelo 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e atendimento de encarregados de educação, no 

âmbito do Programa de Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-Escolar e dos Auxílios 

Económicos; análise de pedido de isenção de transportes escolares, ano letivo 2021/2022; 

pedido de financiamento da Fruta Escolar - 2ª tranche e submissão de dados na Plataforma da 

DGEST; análise dos pedidos de inscrição na Componente de Apoio à Família, respeitante ao 

período das férias escolares. 

Rede Social – Reuniões diversas, nomeadamente para a elaboração do Plano de Ação 

2021/2022; Núcleo Executivo da Rede Social; Comissão Municipal de Proteção de Idosos de 

Carregal do Sal; com as IPSS do Concelho; reunião Supraconcelhia Dão Lafões; Articulação com 

o CLDS 4ªG Carregal do Sal “Ao encontro de…”  

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

domiciliárias e o apoio administrativo e técnico na organização do Condomínio do Edifício do 

Bairro do Barreiro; pedido formulado para alteração de titularidade.  

Saúde – Articulação com o Centro de Saúde de Carregal do Sal, no âmbito da pandemia 

da doença COVID-19; Unidade de Cuidados na Comunidade Aristides Sousa Mendes; reuniões,  

com a Equipa Local de intervenção e Equipa de Supervisão no âmbito da Intervenção Precoce, 

nomeadamente acompanhamento e visitas domiciliárias; Grupo de Voluntariado Comunitário de 

Carregal do Sal da Liga Portuguesa Contra o Cancro - apoio na preparação e organização da 

atividade “Dou mais tempo à Vida”; articulação e colaboração com o Centro Regional do Sangue 

no âmbito da Colheita de Sangue, nas instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Carregal do Sal. 

Articulação/Cooperação com outras Entidades – Formação “Instalação e Gestão de 

Zonas de Concentração e Apoio à População”; levadas a cabo diversas reuniões e articulações 

com outras entidades, nos seguintes termos: Equipa Dão Lafões da Direção Geral de Reinserção 

e Serviços Prisionais; Núcleo Local de Intervenção;  Segurança Social, Serviço de Emprego de 

Tondela do Centro de Emprego Dão Lafões; ADICES; Juntas de Freguesia; VÁRIOS; ACAPO; 

IPSS’s do Concelho; ASSOL; Unidade de Tratamento de Viseu do Centro de Respostas Integradas 

de Viseu; Maternidade Daniel de Matos – Coimbra; GNR - Secção de Prevenção Criminal 

e Policiamento Comunitário de Santa Comba Dão.  

COVID-19   –  Prestação de serviços de limpeza das casas de banho do Pavilhão 

Multiusos dos Bombeiros Voluntários, durante o tempo em que decorrer a vacinação COVID-19, 

duas vezes por dia, pelo preço diário de €12,00. 

Administrações diretas – Foram feitas reparações nas habitações sociais do Concelho, 

de acordo com o planeamento delineado e as necessidades que foram surgindo, destacando-se: 

execução de rampa de acesso à casa social n.º1 de Póvoa das Forcadas; reparação de fissuras 

por infiltrações de águas pluviais em muro de vedação contiguo ao Bairro Social, em Casal da 



 

 P
á
g
in
a

 6
 d
e

 1
4

 

Torre; transporte de mobiliários para as instalações provisórias da Fundação José Nunes Martins, 

em Cabanas de Viriato. 

 Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) – Tarifários sociais de 

resíduos sólidos urbanos e águas residuais a famílias carenciadas e numerosas; atualização 

anual das rendas em regime de arrendamento apoiado; 1.º Direito - Estratégia Local de 

Habitação; nomeação de Conselheiras para a Igualdade; a formação da Equipa para a Igualdade 

na Vila Local; adesão às comemorações do Dia Internacional da Juventude; realização da VIII 

Feira Social – 2021. 

1.3.4 – EDUCAÇÃO  

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições – Uniself - Sociedade de 

Restaurantes Públicos e Privados, S.A. – €18 312,50 (refeições escolares).  

Outos apoios - Prémios para os melhores alunos: €2 020,00, em numerário; €130,77, na 

aquisição de livros e €638,00 para troféus. 

Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) – Atividades de Animação 

e de Apoio à Família na Educação Pré-escolar; e Auxílios Económicos, para o ano letivo 

2021/2022; isenção/redução de pagamento de transportes escolares a alunos oriundos de 

agregados familiares com comprovadas carências económicas Atividades de Enriquecimento 

Curricular, para o ano letivo 2021/2022, com a inclusão das atividades de Dança, Drama e 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Fornecimentos/prestações de serviços – Aquisição de computadores portáteis, à Astuto 

Software-Sociedade Unipessoal Lda, no valor de €16 625,70, sem inclusão do Iva à taxa legal em 

vigor; aquisição de um Robot Educativo Kubo Coding+, kit de 4 unidades, pelo preço de €950,00, 

sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor, para apoio às aulas das AEC – Atividades de 

Enriquecimento Curricular de TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Administrações diretas – Reparações diversas, ao nível de instalações e de 

equipamentos e transporte de alunos, destacando-se: correção do pavimento abatido no recinto 

da Escola Básica Aristides Sousa Mendes; substituição de madeiras em mesas e banco no 

recreio do Centro Educativo. 

1.3.5 – CULTURA 

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

do património: Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria  - Acompanhamento da 4.ª 

campanha de trabalhos arqueológicos na Orca 1 dos Troviscos, concelho de Carregal do Sal, 

distrito de Viseu, integrado no Projeto NeoMega2 (Antigas Sociedades Camponesas e 

Megalitismo na Plataforma do Mondego); 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 dos núcleos museológicos Lagar de Varas de Parada e Escolas Primárias; 

informação turística; contacto com artistas; acompanhamento arqueológico das frentes de obra 

ativas do projeto de Restruturação dos Sistemas de Tratamento de Águas Residuais do Concelho 

de Carregal do Sal – Subsistema de Currelos; resposta a pedidos de informação; resposta a 

questionários aplicados no âmbito da realização de teses de mestrado; esclarecimentos à equipa 

da DGPC, no âmbito do procedimento de Credenciação do Museu Municipal Manuel Soares de 
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Albergaria de Carregal do Sal. Visitas guiadas ao Museu e património: Visita ao Museu - Grupo de 

Formandos do Curso Técnico Logística; Grupo Férias Desportivas Verão 2021; Grupo de 

Arqueólogos; Técnicos do Museu de Tondela; Grupo de Formação do IEFP; ATL de Férias da 

Junta de Freguesia de Beijós. Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha - visita de um grupo familiar; 

grupos no âmbito das Jornadas Europeias de Arqueologia 2021. Núcleo Museológico das 

Escolas - Turmas do 9º A, B, C e D da E.B. 2/3 de Cabanas de Viriato; Grupo de Avintes. Conceção, 

montagem, exibição e divulgação de exposições temporárias: Exposição de Pintura de Cláudia 

Costa; exposição de Pintura de Maria Mesquita Gomes. Outras atividades: Jornadas Europeias 

de Arqueologia 2021; colaboração com o Grupo Férias Desportivas Verão 2021 – visita guiada ao 

Museu Municipal, ao Circuito Arqueológico da Cova da Moira e às escavações a decorrer na Orca 

1 dos Troviscos. Estatísticas: visitas guiadas, temáticas e turístico-culturais ao Museu e 

Património, num total de 593 visitantes.  

Biblioteca Municipal – Atendimento generalizado aos utilizadores; tratamento técnico 

documental (carimbo, registo, catalogação, classificação, indexação, cota, antifurto, alfabetação e 

arrumação) de novos documentos provenientes de várias ofertas; empréstimo domiciliário; 

empréstimo interbibliotecas; resposta a pedidos de informação e inquéritos; participação em 

reuniões de trabalho no âmbito da criação da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu Dão 

Lafões; inscrição de novos leitores; desenvolvimento das atividades a desenvolver no âmbito do 

Programa Férias Desportivas Verão 2021; acolhimento e apoio logístico ao Curso Técnico 

Logística; apoio logístico à equipa dos Censos; apoio logístico a dois cursos promovidos pelo 

IEFP; apoio logístico às sessões de atendimento do IEFP. 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. Museu Municipal Manuel Soares 

de Albergaria – Catalogação de novos documentos do Centro Documental. Estatísticas: 2102 

utilizadores. 

Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) – Espetáculo musical a 

realizar no Centro Cultural de Carregal do Sal, “Godspell – 50 anos de Broadway”, apresentado 

pela associação/grupo Anzol Castiço; programação cultural em rede; café concerto ao vivo no 

Centro Cultural de Carregal do Sal. 

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

manutenção e limpeza de instalações e equipamentos, destacando-se:  substituição e reparação 

da sinalética no circuito pré-histórico Fiais/Azenha; reparação de portadas das caixilharias e das 

madeiras dos varandins do Museu Municipal; reparação de caixilharias de madeira do edifício do 

Museu das Escolas Primárias. 

Fornecimentos/prestações de serviços – Aquisição de serviços de apresentação 

artísticas para a iniciativa teatro e música -  programação cultural em rede, ao NACO - Núcleo 

Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha, no valor de €13 400,00, isento de IVA; aquisição de 

serviços técnicos especializados de som e luz e aluguer de equipamentos indispensáveis à 

realização de espetáculos, à RLB, Lda., no valor de €23 920,00, sem inclusão do IVA à taxa legal 

em vigor;  prestação de serviços de teatro musical – programação cultural em rede, à 

Contracanto Associação Cultural, no valor de €34 433,00, sem inclusão do IVA à taxa legal em 

vigor. 
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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 –Abertura das Piscinas Municipais exteriores, no dia 2 de agosto, com acessos 

gratuitos e limitados, cumprindo as orientações da Direção Geral da Saúde e sintetizadas no 

documento (Manual de Procedimentos das Piscinas Municipais de Carregal do Sal), nos 

seguintes horários: dias úteis: das 14h às 20h; sábados: das 10h às 20h; domingos: das 15h às 

19h; encerrada no dia 15 de agosto de 2021.  

Natação Adaptada -  Gil Mendes, nadador da Escola Municipal de Natação de Carregal do 

Sal, no âmbito do projeto “Natação Adaptada” participou no I Torneio da 1.ª Braçada da Natação 

Pura em Piscina Curta (25m) da Associação de Natação Centro Norte de Portugal no dia 20 de 

junho; participou e conquistou o 1.º lugar no escalão de esperanças na prova dos 50m livres no 

Campeonato Nacional de Verão que se realizou nos dias 26 e 27 de junho no Complexo de 

Piscinas de Campanhã; participou e bateu o recorde pessoal nos 100m costas e conquistou dois 

1.ºs lugares no escalão de esperanças no I Torneio Internacional Natação Adaptada ANIC/ANDS 

– Piscina Curta (25m) Ponte de Sor no dia 3 de julho. 

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

época 2020/2021, 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 1.º e 2.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 3.º e 4.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 1.º e 2.º anos da 

Escola Básica Aristides de Sousa Mendes Cabanas de Viriato; 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 (Pavilhão Desportivo Municipal) às 

crianças do Jardim de Infância Angelina de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato. 

Férias Desportivas Verão – Abertura das Férias Desportivas Verão que a decorrer de 12 

de julho a 10 de setembro destinadas a crianças/jovens entre os 6 e os 18 anos, cumprindo as as 

orientações da Direção Geral da Saúde. 

Carregal + Saudável – A iniciativa assenta na promoção online de aulas de atividade 

física, garantidas por técnicos do Setor de Desporto da Autarquia e dirigidas a públicos 

diversificados. 

Projeto Interagir para (Re)Viver – Depois do interregno provocado pela pandemia, as 

aulas ministradas nas IPSS no âmbito da iniciativa Interagir para (Re)Viver, foram retomadas em 

moldes diferentes, ou seja, são enviados vídeos com as respetivas aulas que as próprias IPSS se 

encarregarão de disponibilizar aos utentes. 

Atividade Física + 55 – As aulas dirigidas aos munícipes inscritos na Atividade Física +55 

voltaram a ter as duas aulas por semana, previstas no projeto inicial que, no caso, são enviadas 

via email para os próprios. 

Atividade Física para Todos – Atenta à saúde física e mental de todos os munícipes, a 

https://www.cm-carregal.pt/cmcarregaldosal/uploads/writer_file/document/1776/manual_de_procedimentos_das_piscinas_municipais_carregal_do_sal___verao_2020.pdf
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Câmara Municipal disponibiliza aulas online para a toda comunidade, às 4.as feiras,  às 18h30, um 

técnico do desporto é o monitor nas aulas transmitidas online no facebook da Câmara Municipal 

em https://www.facebook.com/CMCarregal. 

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. 

Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) – realização das Férias 

Desportivas Municipais, Verão 2021; prestação de serviços de Nadador Salvador para as Piscinas 

Municipais, no valor de €2 976,00 para um total de 372 horas, ao preço de oito euros por hora; 

Projeto “Natação Adaptada para Populações Especiais”. 

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

manutenção e limpeza de instalações e equipamentos, destacando-se: aplicação de corrimãos e 

substituição de soleiras de degraus partidas no Parque Alzira Cláudio. 

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 30; Submissão de pedidos on-line – No 

período em análise foram submetidos através dos serviços online 94.7% da totalidade dos 

requerimentos registados. Portal Internet– Utilizadores 32.041; Novos utilizadores 33.474; 

Sessões 48.471; Nº de sessões por utilizador 1,73; Visualizações de página 69.817; 

Páginas/Sessão 1,94; Duração média da sessão 00:01:35; Taxa de rejeições 65,71%; Amplitude 

geográfica – 101 países/territórios: Portugal – 23.105, Estados Unidos – 2.322, França – 725; 

Suíça – 397, Alemanha – 184; Brasil – 192, Reino Unido – 191, Luxemburgo – 173, Espanha – 87, 

Bélgica – 74, Canadá – 54, India – 12, Holanda – 11, e outros – 742. Rede Wi-fi - acessos únicos 

(diferentes utilizadores / dispositivos) – 477. Sessões – 6 747. 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. APP Municipal – Carregal 360 – instalação de novas 

funcionalidades. Centro Cultural de Carregal do Sal – Apoio às iniciativas promovidas nesta 

estrutura. Rede cultural, realização de diversos eventos integrados no projeto Serviço de 

Comunicação de Voz – Conclusão da Migração do serviço de comunicação de voz fixa. SIG - 

desenvolvimento de Dashboard com diversas temáticas de informação geoespacial em acesso 

restrito de desenvolvimento, conclusão do módulo Loteamentos. Produção de vídeos do 

concelho e de temáticas correntes. Inicio de funcionamento do balcão eBupi Apoios – Escola 

Básica Nuno Álvares, Jardim de Infância Angelina de Sousa Mendes, Juntas de Freguesia e 

Associações. 

https://www.facebook.com/CMCarrega
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1.4 – APOIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA  

Beijós – €3 300,00 – Acordo de Execução (3.º trimestre). 

Cabanas de Viriato – €4 537,50 – Acordo de Execução (3.º trimestre); €42,19 – para 

pagamento de água dos fontanários públicos. 

Carregal do Sal – €8 662,50 –  Acordo de Execução (3.º trimestre); €309,57 – para 

pagamento de água dos fontanários públicos. 

Oliveira do Conde – €8 662,50 – Acordo de Execução (3.º trimestre); €289,26 – para 

pagamento de água dos fontanários públicos. 

Parada – €2 750,00 - Acordo de Execução (3.º trimestre). €259,05 - apoio financeiro para 

aquisição de material. 

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, 

destacando-se: assentamento de gradeamentos em inox para vedação do Parque das 

Laranjeiras, em Cabanas de Viriato. 

1.5 – REUNIÕES E PARTICIPAÇÕES 

Reuniões – Com dirigentes e colaboradores dos serviços, munícipes, Juntas de 

Freguesia; CIM - Viseu Dão Lafões; Conselho Executivo da Associação de Municípios da Região 

do Planalto Beirão; ADICES - Associação de Desenvolvimento Local; ERedes; Agrupamento de 

Escolas de Carregal do Sal; CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal; Comunidades Intermunicipais da Região Centro; apresentação do PLANOP 

DISTRITAL DECIR 2021; Conselho Estratégico; Liga Portuguesa Contra o Cancro, professoras 

Dores do Carmo e Josefa Reis, no âmbito da candidatura ao Prémio Autárquico Aristides de 

Sousa Mendes; arranque do projeto “Aldeias de Portugal”, na sequência da candidatura aprovada 

no âmbito da medida da Cooperação interterritorial; 1ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva 

PCGT - ID 122 - PDM – 2ª Revisão do PDM de Carregal do Sal; reunião de trabalho, relacionada 

com a requalificação do IP3; reunião relacionada com a  Rede Cultural Viseu Dão Lafões; João 

Simões, do Anzol Castiço; Análise Técnica das Propostas do Orçamento Participativo Municipal 

2022; Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

2.ª reunião das Plataformas Supraconcelhia do Dão Lafões e Supraconcelhia do Douro 2021; 

Estratégia Local de Habitação; Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

responsáveis dos Censos 2021; reunião relativa ao projeto SAPIE; CLAS; Vice-Presidente da Cruz 

Vermelha Portuguesa; Eng.ª Alexandra Borges da Infraestruturas de Portugal, para tratar da 

remodelação da linha da Beira Alta; Comissão Municipal de Proteção Civil; VÁRIOS; ACAPO. 

Participações – Estreia do Musical “Os Últimos 5 anos”, no Centro Cultural de Carregal do 

Sal; inauguração das obras de Requalificação do Cristo Rei e do Parque das Laranjeiras, em 

Cabanas de Viriato; entrevistas no âmbito do CEI – Medidas do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional; exercício de simulação de incêndio na Escola Básica de Carregal do Sal; 

apresentação dos novos números da Revista Beira Alta; comemoração do Dia da Criança em 

Parada; reunião de apresentação do projeto de Sistema de Informação Cadastral Simplificado; 

inauguração da empresa Carbon Team, em Campia, Vouzela; webinar e ação de formação 

subordinados ao tema Instalação e Gestão de Zonas de Concentração e Apoio à População 

(ZCAP) em Viseu; entrega de equipamentos para técnicos de fogo controlado no âmbito do 

projeto Life Landscape Fire; apresentação do livro "O Malware como meio de obtenção da prova 
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em processo penal", de Juliana Filipa Sousa Campos; o júri da final "Contos e Lendas - Histórias 

de quem tem História" - Atividade 17, promovida pelo CLDS4G; conferência de imprensa de 

apresentação do "Viseu Dão Lafões Riders Challenge" | Bike Roads ® Viseu Dão Lafões; sessão 

regional de Auscultação do Plano Ferroviário Nacional; comemorações do Feriado Municipal; 

Políticas Públicas de Habitação: 1.º Direito - como funciona?"; apresentação da Agenda 

Mobilizadora de Bioeconomia, eixo da Resina Natural | PRR | Fileira do Pinheiro Manso; sessão de 

apresentação pública do projeto "Carta Gastronómica da Região", promovida pela ADICES; 

cerimónia de homenagem ao Dr. António Almeida Henriques, na AIRV, cerimónias do 30.º 

aniversário da AMRPB; assinatura do protocolo do Projeto de Teleassistência, com a GNR. 

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: limpeza das Ruas da Vila; Ampliação/Substituição/Reparação de Rede de 

abastecimento de água -  Rua dos Linhares, Parada; Rua das Moitas, Fiais da Telha;  Ampliação/ 

Substituição/Reparação de Rede de Saneamento – Rua das Leiras, Parada; Rua das Moitas, Fiais 

da Telha;  Ampliação/Substituição/Reparação de Rede de Águas Pluviais – Estrada Sobral/ 

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; 

prolongamento do coletor de saneamento para os balneários do Estádio Nossa Senhora das 

Febres; 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; trabalhos de consolidação de poça e rede de águas 

pluviais na Estrada da Feira para o Sobral; 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; demolição de casas na Rua Abade 

Pais Pinto, em Beijós; obras de consolidação de alvenarias na zona de demolição de casa em 

ruinas na Rua da Capela, em Pinheiro; construção de WC no posto de vigia sito ao deposito de 

água de Fiais da Telha; abate de árvores junto à E.N.234, em Oliveirinha. 

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

trabalhos de silvicultura; coordenação da equipa de sapadores na vigilância; supervisão e 

coordenação do Voluntariado Jovem nas Florestas; emissão de pareceres sobre processos de 

rearborização na plataforma do RJAAR; emissão de cartografia dos processos de edificação em 

espaço rural para emissão de parecer da CMDF; apoio técnico às Juntas de Freguesia; 

acompanhamento e supervisão dos trabalhos de alguns terrenos pertencentes à Câmara 

Municipal; Coordenação da execução das faixas de gestão de combustíveis da competência da 

Câmara Municipal. 

Outros – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal €10 

528,58, referentes à comparticipação do Protocolo EIP (mês de abril, maio, junho, subsídio de 

férias, segurança social referente aos meses de salários pagos e acerto de seguro de acidentes 

de trabalho, referentes ao 2.º e 3.º trimestres de 2021);Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Cabanas de Viriato – €10 020,64, referentes à comparticipação do Protocolo EIP 

(mês de abril, maio, junho, subsídio de férias e segurança social referente aos meses de salários 
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pagos).  

Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) – Adesão ao projeto 

“Biobairros da Terra à Terra”; Protocolo com a Associação de Modelismo Centro de Portugal, no 

âmbito do plano de intervenção e destruição de ninhos de vespa velutina ou vespa asiática, tendo 

sido pagos €1 824,50. 

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; pintura de sinalização horizontal em Papízios e 

Oliveirinha; aplicação de calçada na zona de demolição de prédios no largo de S. Domingos, em 

Vila Meã e na Rua das Fontainhas, em Cabanas de Viriato; Execução de muros de vedação na 

Rua da Alagoa, em Carregal do Sal, de acordo com os protocolos celebrados; Reparação de vias 

municipais – Por todo o Concelho -  Aplicação de selante betuminoso a quente na estrada de 

Cabanas/Sobral, no pavimento do recinto dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato, na 

estrada Sobral/Ferreirós; supressão de parte de passeio na Rua Alexandre Braga, junto ao “Meu 

Super”, aumentando a área de estacionamento, permitindo a carga e descarga de veículos 

pesados, sem prejudicar a normal circulação de trânsito; rebaixamento de lancis no acesso às 

passagens de peões na Rua Escultor Aureliano Lima, em Carregal do Sal;  Pavimentações – Rua 

da escola, Oliveirinha; Rua do Salgueirinho, Oliveirinha; Rua da Amieira, Papízios; Travessa da 

Fonte, Papízios; Travessa Pina Ferraz, Oliveira do Conde; Rua do Cemitério, Sobral; Travessa 

Senhora das Febres, Carregal do Sal.  

Empreitadas em início de procedimento: 

Instalação de Sinalização e Execução de Passadeiras- Vila de Carregal do Sal, através de 

Consulta Prévia, pelo preço base de €70 000,00, sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor. Os 

convites foram enviados em 21/07/2021. 

Requalificação e Musealização da Casa do Passal - através de Concurso Público, pelo 

preço base €1 480 000,00, sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor. O anúncio foi publicado em 

D.R. em 27/07/2021. Encontra-se em fase de entrega de propostas. 

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

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

as ata das reuniões da Comissão de trânsito, realizados nos dias 03 e 07 de maio de 2021; ORU – 

Operação de Reabilitação Urbana Simples de Cabanas de Viriato, de Oliveira do Conde; de Beijós; 

de Fiais da Telha; de Parada; de Papízios; ARU´S – Áreas de Reabilitação Urbana de Vila Meã, 

Travanca de S. Tomé, Sobral, Pardieiros, Oliveirinha, Casal da Torre, Casal Mendo e Vila da Cal. 

4 – MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTROS 

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

atribuir no ano de 2021, 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; Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato – 

€14 500,00; Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato – €17 500,00; Fundação Aristides de 

Sousa Mendes – €5 250,00; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do 

Sal – €33 500,00; Centro Cultural de Currelos – €3 905,00; NACO - Núcleo Juvenil de Animação 
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Cultural de Oliveirinha – €11 000,00; Grupo Desportivo “3 Santos Populares” – €7 150,00; 

Associação de Festas da Vila de Cabanas de Viriato – €900,00; Associação Folias e Tropelias -  

€3 500,00; Associação Recreativa e Cultural de Alvarelhos – €2 200,00; Associação Cultural do 

Rancho Infantil Cravos e Rosas – €3 850,00; Grupo Folclórico d’ Alegria – €3 850,00; Sociedade 

de Educação e Recreio de Oliveira do Conde – €1 100,00; Associação Cultural e Desportiva de 

Beijós – €1 100,00; Casa do Benfica de Carregal do Sal - €1 100,00; Clube de Caçadores e 

Pescadores do Concelho de Carregal do Sal – €900,00; Clube de Caça e Pesca de Cabanas de 

Viriato – €900,00; Associação Recreativa e Cultural de Pinheiro – €1 100,00; Associação 

Recreativa  e  Desportiva  de Fiais da Telha – €1 705,00;  Associação  Recreativa  de  Parada  –    

€1 100,00; Núcleo Sporting Clube de Portugal Carregal do Sal – €1 100,00; USCSAL - Universidade 

Sénior de Carregal do Sal –€900,00; e Associação Equiterapêutica do Dão – AED – €900,00. 

Outros apoios – Clube de Caça e Pesca de Cabanas de Viriato – renovação do protocolo 

para a manutenção do canil, por mais seis meses e pagamento mensal de €500,00; serviços 

prestados pelo município às associações que exercem atividades no concelho - 2º trimestre de 

2021, no valor de €5 734,99; comodato com a Delegação do Concelho de Carregal do Sal da Cruz 

Vermelha Portuguesa; ocupação, com esplanada, do largo frontal da Sede Social da Associação 

Recreativa e Cultural de Pinheiro. 

 Associação Pais-em-Rede, €9 278,18, relativos a 4 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. 

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 

6 – INDÚSTRIA E ENERGIA 

Deliberações – Foi deliberado:  Recetividade à fixação da unidade produtiva da 

Portbridge – Underbridge Engineering, Lda. e propor à Assembleia Municipal a aprovação de 

Declaração de Relevante Interesse Municipal, para efeitos de candidatura ao SI - Inovação 

Produtiva, Qualificação e Internacionalização e a alienação do lote número cinco, segundo 

aditamento à quinta fase do Parque Industrial de Sampaio, tendo a escritura sido realizada no dia 

24 de agosto; a alienação do lote número quatro, segundo aditamento à quinta fase, do 

Loteamento de Sampaio, Oliveirinha, à Texcode – Indústria e Comércio de Componentes 

Automóvel, Lda.; e a alienação do lote número dois do Parque Industrial de S. Domingos, à 

Euroralex Confecções, S.A. 

 

B) SITUAÇÃO FINANCEIRA 

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

valores são reportados à data de 31 de agosto de 2021, permitindo concluir que: 

– Receitas Cobradas   

Receitas Correntes – €4 720 350,94 

Receitas de Capital – €1 153 687,93 

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

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

Despesas Correntes – €3 744 425,19 

Despesas de Capital – €1 806 450,43 

 

 

– Conta Geral da Câmara Em caixa – €3 797,54 

Nos Bancos – €3 146 091,68 

– Operações de Tesouraria Em caixa – €162,90 

Nos Bancos – €154 962,31 

– Valores à data da informação:  

Dívidas a Fornecedores – €93 692,82 

Dívidas de Imobilizações – €220 967,66 

Outras Entidades – €143 437,19 

 

Paços do Município de Carregal do Sal, 31 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

Rogério Mota Abrantes. 
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