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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 15 DE OUTUBRO 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 01 de setembro a 15 de outubro 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; 7.ª alteração ao orçamento e às 

grandes opções do plano do ano de 2021; Afetação de recursos no regime de Contrato 

de Prestação de Serviços, modalidade de Avença, no montante mensal de €900,00, 

para funcionamento do Centro de Recolha de Animais de Companhia; procedimento 

concursal para o preenchimento de posto de trabalho na categoria e carreira de 

assistente operacional (eletricista auto); lista definitiva de propostas admitidas a 

votação ao orçamento participativo municipal 2022; aprovação do valor de €1 823 

444,56, para garantir o desenvolvimento pela AINTAR, de procedimento concursal de 

empreitada de obras públicas, tendo em vista a execução do Projeto de investimento 

representado em 9 Operações promovidas pela AINTAR ao Aviso de concurso 

POSEUR-12-2017-15, no valor global de €11 901 241,00. 

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 

mailto:geral@cm-carregal.pt
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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: €534 522,81€; na aquisição de serviços: €1 

432 869,03; noutras despesas correntes (diversas): €28 973,09; e na aquisição de bens de 

capital: €1 902 678,06. 

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. 

Fornecimentos e Prestações de serviços -  Aquisição de gás propano a granel - 

acordo quadro de fornecimento de gás da central de compras da CIM Viseu Dão Lafões, 

à RUBIS ENERGIA PORTUGAL, SA, no valor de €94 979,50. 

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

curso, 01/09/2021 e 15/10/2021, 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; 

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. 
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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. 

Transportes Escolares – Ano Letivo 2021/2022 – Avaliação de pedidos de 

isenção de pagamento de passes escolares. 

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; com as IPPS´s do Concelho; Comissão Municipal de Proteção de Idosos de 

Carregal do Sal; organização da VIII Feira Social, no Dia Internacional do Idoso; preparação 

para o levantamento dos Idosos em Isolamento e a viverem sozinhos com a seção de 

Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR de Santa Comba Dão; 

preparação do Dia Municipal para a Igualdade 2021. 

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

Aristides Sousa Mendes e com a Assistente Social do Centro de Saúde; com a Equipa de 

Intervenção Local, no âmbito da Intervenção Precoce, reuniões com a supervisão e 

presente nas reuniões quinzenais; 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. 

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, Serviço de Emprego de Tondela do Centro de Emprego Dão Lafões; 

Juntas de Freguesia; VÁRIOS, ACAPO; ASSOL; IPSS do Concelho; com entidades privadas 

e públicas. 

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. º 1 de Póvoa das 

Forcadas; reparação de fissuras por infiltrações de águas pluviais em muro de vedação 

contiguo ao Bairro Social, em Casal da 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; 

aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a celebrar com o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, no âmbito do programa do Primeiro Direito – Estratégia Local de 

Habitação. 

1.3.4 – EDUCAÇÃO  

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições – Uniself - Sociedade 

de Restaurantes Públicos e Privados, S.A. – €20 829,79 (refeições escolares). DGEstE - 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, €299,62. 
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Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) -  Isenção/redução 

de pagamento de transportes escolares a alunos oriundos de agregados familiares com 

comprovadas carências económicas; atividades de Animação e de Apoio à Família na 

Educação Pré-escolar e Auxílios Económicos, para o ano letivo 2020/2021; adjudicação à 

empresa Frutas Cruz II, no âmbito do Regime de Fruta Escolar, ano letivo de 2021/2022; 

receção de candidaturas e instrução de processo no âmbito da atribuição de bolsas de 

estudo, ano letivo 2021/2022; 

 Prestação de serviços - Atividades de enriquecimento curricular: Educação e 

Expressão Musical - ano letivo 2021/2022, à firma PG & LM - Comércio de Livros, CDS e 

Multimédia, Lda, no valor de €34 650,00, Dança e Expressão Dramática - ano letivo 

2021/2022,  ao NACO - Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha, no valor de €9 

999,99, valores acrescidos do IVA á taxa legal em vigor. 

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 - 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; envio de informação ao Turismo do Centro de Portugal para 

atualização geral da base de dados da região; redação e envio de informação 

complementar à equipa da DGPC, no âmbito do procedimento de Credenciação do Museu 

Municipal Manuel Soares de Albergaria de Carregal do Sal; acompanhamento 

Arqueológico, do Projeto de Restruturação dos Sistemas de Tratamento de Águas 

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

do relatório de escavações da 4ª campanha no Dólmen de Troviscos 1; integração de dois 

Dólmenes (Orca dos Fiais da Telha e Orca da Palheira) na “MEG, Rota de Megalitismo, 

Viseu Dão Lafões e Sever do Vouga” (rota intermunicipal CIMVDL); participação no 

“Encontro de Arqueologia do Megalitismo de Viseu Dão Lafões”. Visitas guiadas ao 

Museu e património com marcação prévia: Grupos do Hotel Caldas da Felgueira; grupo 

de excursionistas da Bairrada; Grupo de Técnicos de Turismo dos Municípios da CIMVDL. 

Conceção, montagem, exibição e divulgação de exposições temporárias: Exposição de 

Pintura de Maria Mesquita Gomes; exposição de João Simões, “Enfatizar uma Pandemia”. 

Outras atividades: Colaboração com o Grupo Férias Desportivas Verão 2021 – visita 

guiada ao Núcleo Museológico das Escolas Primárias e Museu Municipal; “Pedalada pela 

Pré-história - passeio de bicicleta interpretativo”, no âmbito da comemoração das 

Jornadas Europeias do Património 2021. Estatísticas: visitas guiadas, temáticas e 

turístico-culturais ao Museu e Património, num total de 360 visitantes. 



 

 P
á
g
in
a

 7
 d
e

 1
2

 

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; inscrição de novos leitores; apoio logístico às formações ministradas pelo 

IEFP- Centro de emprego Dão-Lafões; acolhimento dos participantes na ação de 

sensibilização “Violência Contra Pessoas Idosas” promovida pela CLDS 4G Carregal do 

Sal; apoio logístico às sessões de atendimento do IEFP; montagem e divulgação 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. 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. “Estudo dos Hábitos de Leitura das 

Populações dos Concelhos de Nelas e Carregal do Sal” - reunião de trabalho no âmbito da 

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

Senhorim, Carregal do Sal e Nelas e os Municípios de Carregal do Sal e Nelas, com a 

cooperação do Plano Nacional de Leitura e apoio da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu Dão Lafões - reuniões de trabalho. 

Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria - Catalogação de novos documentos do 

Centro Documental. Estatísticas: 449 utilizadores. 

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. 

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 – Piscinas Municipais Exteriores abertas ao público, até ao dia 12 de 

setembro, 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.  

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 

https://www.cm-carregal.pt/cmcarregaldosal/uploads/writer_file/document/1776/manual_de_procedimentos_das_piscinas_municipais_carregal_do_sal___verao_2020.pdf
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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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 (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. 

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. 

Férias Desportivas Verão – Continuação das Férias Desportivas Verão de 12 de 

julho a 14 de setembro destinadas a crianças/jovens entre os 6 e os 18 anos, cumprindo 

as orientações da Direção Geral da Saúde. 

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: 

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 42; Submissão de pedidos on-line 

– No período em análise foram submetidos através dos serviços online 92% dos 

requerimentos registados. 

Portal Internet– Utilizadores 24.596; Novos utilizadores 23.987; Sessões 29.036; 

Nº de sessões por utilizador 1,18; Visualizações de página 59.101; Páginas/Sessão 2,04; 

Duração média da sessão 00:01:30; Taxa de rejeições 66,95%; Amplitude geográfica – 48 

países/territórios: Portugal – 22.392, Estados Unidos – 598, França – 328, Alemanha – 

288, Suíça – 230, Brasil – 162, Irlanda – 107, Canadá – 85, Reino Unido – 79, Suécia – 68, 

Espanha – 61, Luxemburgo – 59, Bélgica – 37, e outros – 102. Rede Wi-fi - acessos únicos 

(diferentes utilizadores / dispositivos) – 373. Sessões – 2.231. 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 
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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. SIG - 

desenvolvimento e atualização de Dashboard com diversas temáticas de informação 

geoespacial em acesso restrito de desenvolvimento. eBupi – 80 atendimentos 

presenciais. Transmissões online - Tomada de posse do novo executivo e 1ª reunião da 

AM. 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  

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; 

representantes do Gap Year; Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; CPCJ – 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Carregal do Sal; Conselho 

Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal, da Comunidade Intermunicipal da 

Região Viseu Dão Lafões; Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; 

Assembleia Participativa referente ao processo Orçamento Participativo Municipal 2022. 

Participações – seminário do Quadro & Metas, no âmbito da descentralização de 

competências da ação social; entrega dos prémios aos comerciantes, no âmbito da ação 

promocional “Comprar no Comércio Tradicional… para ajudar!”. 

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 



 

 P
á
g
in
a

 1
0

 d
e

 1
2

 

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 ruínas 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 €4 

546,80, referentes à comparticipação do Protocolo EIP (mês de julho, agosto e segurança 

social referente aos meses de salários pagos); Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Cabanas de Viriato – €5 330,03, referentes à comparticipação do Protocolo 

EIP (mês de julho, agosto e segurança social referente aos meses de salários pagos). 

Deliberações (aprovações, isenções, apoios, conhecimentos) – Estudo do 

tarifário, para vigorar no ano de dois mil e vinte e dois, comparando o existente com as 

propostas apresentadas no âmbito do funcionamento e das atribuições da AINTAR, para 

fazer o carregamento obrigatório na plataforma da ERSAR – Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos. 

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 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.  
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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 –  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. O concurso ficou deserto. 

Deliberações (aprovações) – Protocolos/contratos de cedências com 

contrapartidas a celebrar ou celebrados com munícipes, no âmbito de diversas 

empreitadas e de outros trabalhos. 

4 – MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTROS 

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

proposta apresentada, referente aos apoios ao Movimento Associativo do ano de dois mil 

e vinte e um (desporto federado), nos seguintes termos: Clube de Futebol de Carregal do 

Sal €71 313,00; Sport Cabanas de Viriato e Benfica €12 500; Associação Recreativa e 

Cultural de Oliveirinha (ARCO) €7 862,00; Associação de Desporto e Educação Física do 

Concelho de Carregal do Sal (ADEF-CCS) €20 988,00. 

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; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato, 

€4 563,41, para reparação da Viatura Plataforma; Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Carregal do Sal €5 000,00 como compensação pelos encargos da 

cedência do Pavilhão Polivalente, onde decorreu o Centro de Vacinação COVID-19. 

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, aprovado:  Minuta do contrato promessa de 

compra e venda de lote de terreno em zona Industrial, que será outorgado com a 

Sociedade Franco Portuguesa de Capacetes, S.A.; minuta do contrato promessa de 

compra e venda, de lote de terreno em zona Industrial que será outorgado com a empresa 

Cosmohouse – Construção, Engenharia e Arquitetura, Lda. 

 

 

 

 

 

 

B) SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Para terminar esta informação, apresenta-se a situação financeira do Município, 
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cujos valores são reportados à data de 15 de outubro de 2021, permitindo concluir que: 

– Receitas Cobradas   

Receitas Correntes – €5 782 037,18 

Receitas de Capital – €1 571 238,42 

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

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

– Despesas Pagas    

Despesas Correntes – €4 631 200,03 

Despesas de Capital – €2 276 567,07 

 

 

– Conta Geral da Câmara Em caixa – €3 298,14 

Nos Bancos – €3 268 936,33 

– Operações de Tesouraria Em caixa – €493,85 

Nos Bancos – €156 375,65 

– Valores à data da informação:  

Dívidas a Fornecedores – €101 252,61 

Dívidas de Imobilizações – €625 213,19 

Outras Entidades – €291 286,60 

 

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

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

Paulo Catalino Ferraz. 
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