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Comunicação Escrita do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal 
 

Excelentíssimo Senhores 

Presidente da Assembleia Municipal 

Vereadores 

Deputados Municipais 

Público presente 

Comunicação Social 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 
Há poucos dias celebrámos Ourém e o que isso significa para toda a comunidade oureense, 

onde quer que se encontre. 

Com pleno sentido de justiça, prestámos tributo às mulheres e aos homens que emprestam, 

todos os dias, o seu esforço, determinação, ambição e coragem, numa contribuição 

continuada no sentido de ascendermos a patamares mais elevados em contexto do 

desenvolvimento sustentado, assentes na afirmação de uma economia local saudável e no 

atingir de níveis de excelência enquanto Município moderno e desenvolvido. Sempre, rumo 

a um futuro que pretendemos deixar aos nossos filhos, assente numa herança fundada em 

valores de justiça social, tranquilidade, solidariedade e crescimento económico. 

Como referi aos oureenses, o executivo a que presido foi confrontado ao longo destes meses 

de governação, com a necessidade da tomada de decisões difíceis, diria mesmo, no limite, 

muito difíceis, para as quais foram necessárias responsabilidade e coragem política, mas que 
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foram tomadas na defesa do interesse público, em linha, aliás, com os compromissos que 

assumimos perante os oureenses. 

No Dia do Município, quisemos trazer para a primeira linha das nossas preocupações a 

atividade empresarial. Por isso demos conta das nossas prioridades e do trabalho já feito em 

apenas sete meses e do qual permitam-me que destaque: 

o apoio ao tecido empresarial, um dos motores que o futuro se encarregará de justificar 

como uma das apostas mais adequadas aos desígnios do nosso concelho e nomeadamente, 

como garantia de futuro para as gerações vindouras, destacando:  

• o início do processo para o melhoramento e modernização da Zona Industrial do Casal 

dos Frades, que carece urgentemente de um acesso eficiente e eficaz ao IC 9;  

• a ampliação da Zona Industrial da Chã-Caxarias; 

• a identificação dos terrenos necessários para a implementação da Zona Industrial de 

Freixianda;  

• o reativar do processo da Fatiparques, onde já tivemos duas reuniões para tentar 

resolver um problema muito difícil, e  

• a realização de uma ação vocacionada para a Zona Industrial de Vilar dos Prazeres. 

Acreditamos, com convicção, nos novos empresários, nas indústrias inovadores e no 

processo criativo, com a aposta nas “startup” e nas parcerias que estabelecemos com as 

estruturas empresarias, que darão vida ao projeto. 

Criámos, finalmente, as condições para o cumprimento de uma antiga aspiração da área 

empresarial, tão massacrada com a carga burocrática, através da criação do Gabinete do 

Empresário, surgindo assim o “Espaço Empresa”, estrutura que acaba de ver a luz do dia e 

que esperamos venha a satisfazer necessidades e exigência futuras, num apoio real e efetivo 

ao tecido empresarial. 
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Aproveito esta oportunidade temporal, para me referir à revitalização de um projeto lúdico, 

também de raiz económica, que agora regressou, para satisfação, presumo, da maioria dos 

oureenses, consubstanciado na Feirourém, certame emblemático de outras décadas, ao qual 

agora conferimos nova roupagem, mas com o interesse temático de sempre. 

A Feirourém foi um êxito de público e de negócios e sem prejuízo de posteriores avaliações, 

julgo estarmos perante um evento com créditos firmados e futuro garantido, assim os 

oureenses o queiram. 

Mas, a atividade municipal tem-se estendido às mais diferenciadas áreas da vida social e não 

quero deixar de referenciar a V. Ex.as o desenvolvimento, já no corrente mês de junho do 

Projeto Ourém Mais Limpo, iniciativa que permitiu recolher cerca de 500 toneladas de 

resíduos espalhados por todo o concelho, numa ação de responsabilidade social que reuniu 

cerca de 5 centenas de voluntários. 

As receções que temos promovido às delegações e comitivas estrangeiras que nos têm 

visitado, contribuindo assim para estreitar laços e perspetivar a ancoragem de projetos 

futuros. 

O reconhecimento que temos tornado público, das excelentes prestações das coletividades 

oureenses no campo desportivo, sinónimo de que, mais que fábricas de campeões, 

continuamos a apoiar o desporto para todos, em todo o concelho, sem exceções e com 

resultados visíveis. 

Enche-nos também de satisfação, o facto do Museu Municipal de Ourém ter sido distinguido 

com o prémio “Inovação e Criatividade” pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), 

pelo projeto da mesa digital integrado na exposição temporária "Crianças entre Crianças - Os 

Pastorinhos de Fátima, na Casa do Administrador", patente neste núcleo museológico, 

localizado em Ourém. 
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A forma atenta ao mundo que nos rodeia e que nos obriga ao reconhecimento do papel que 

cabe às figuras mais representativas da nossa história coletiva. Refiro-me concretamente ao 

extremo gosto com que participei, em Roma, na companhia do Senhor Presidente deste 

Órgão e de onde regressei hoje, por ocasião do Consistório para a nomeação formal do 

Senhor D. António Marto, como Cardeal, facto que é motivo de muito orgulho para a Diocese 

de Leiria-Fátima e da qual Ourém é parte integrante. 

Senhor Presidente, Senhores Deputados Municipais, minhas Senhoras e meus Senhores, 

É a pensar em todos, sem exceção, que nos empenhamos em criar condições para que 

sejamos cada vez mais, a residir no nosso espaço territorial. Trata-se de uma das nossas 

grandes prioridades e que acreditamos que se poderá vir a tornar uma realidade no médio 

prazo.  

Acreditamos que é possível o incremento da natalidade neste Município e, para atingir tal 

desiderato, disponibilizamos recursos que complementarão o desejo das famílias em ver 

crescer os seus agregados e cujo regulamento será objeto de análise nesta reunião da 

Assembleia Municipal.  

Esperamos a sua ratificação, depois de ter sido aprovado em sede do executivo municipal, 

para, finalmente, cinquenta e seis casais que já formalizaram a sua candidatura, possam vir a 

usufruir dessa disponibilidade, por parte do Município.  

Aproveito para informar este Órgão da distribuição, por freguesias, das candidaturas, sendo 

11 de Nª Sª das Misericórdias, 13 de Nª Sª da Piedade, 18 de Fátima, 4 de Caxarias, 4 de 

Gondemaria/Olival, 2 das Matas/Cercal, 2 de Seiça, 1 de Alburitel e 1 de Atouguia, 

totalizando, 56 candidaturas. 

Estamos também a apoiar as Juntas de Freguesia na prossecução do seu meritório trabalho 

junto das populações, descentralizando competências, acompanhadas do respetivo envelope 

financeiro. 
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Valorizamos o extraordinário trabalho que tem sido desenvolvido pelos Corpos de 

Bombeiros do nosso concelho, que perante condições tão adversas, não têm virado a cara à 

luta, na defesa das populações e do património, dentro e fora dos nossos limites geográficos, 

aumentando em cerca de 10% o valor dos protocolos existentes, complementando esse 

apoio com mais de 144 mil euros para que cada uma das Associações Humanitárias possa 

adquirir uma viatura de socorro para melhor poderem desempenhar as suas funções de 

emergência perante casos de sinistro. 

É com muita satisfação que me refiro, também, ao conjunto de obras projetadas para os 

próximos meses e das quais destaco: 

• O Centro Histórico de Ourém; 

•  A requalificação do Cineteatro; 

• A conclusão das obras da Avenida D. Nuno Álvares Pereira; 

• A Estrada de Leiria; 

• Obras de requalificação em diversas Escolas do Concelho: Centro Escolar do Olival, 

Escola do Cercal, Edifício da APDAF; 

• A Estrada do Agroal; 

• O Centro Escolar da Carvoeira – Inserido no perímetro da EB 23 de Caxarias; 

• As Requalificação da Ponte da Lameirinha e da Rua Dr. Barros e Cunha, na freguesia 

de Seiça e da zona envolvente à Junta de Freguesia de Alburitel; 

• As Obras de saneamento em Fátima, Cercal, Matas e Espite; 

Existem outras intervenções previstas em todas as freguesias, que a seu tempo serão 

divulgadas, tendo em conta que ainda se encontram numa fase embrionária. 

E porque a vida municipal é, fundamentalmente, um processo dinâmico, já foi apresentada 

publicamente uma aplicação informática, denominada “Participa Ourém”, que permitirá aos 

cidadãos oureenses participarem aos serviços municipais, as ocorrências que se mostrem 

carentes de intervenção urgente, recebendo o posterior feedback aplicável a cada caso. 
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Tal como tendo o conhecimento de que a proximidade e o contacto permanente com os 

nossos munícipes e compatriotas espalhados pelo mundo é essencial em cada dia, estamos a 

concluir a reformulação de todos os canais de comunicação, em suportes físico e digital, 

procurando ir ao encontro do reforço dos laços pessoais e institucionais com todos e com 

cada um, em cada momento e onde quer que os nossos conterrâneos se encontrem. 

Como referi na sessão solene comemorativa do Dia do Município, todos nunca seremos 

demais no nosso processo de afirmação enquanto Município, enquanto baluarte de valores 

e prestígio acumulados em séculos de história, mas com um potencial de futuro de valor 

inestimável, que queremos e sabemos será o orgulho dos nossos filhos. 

 

Muito obrigado.  

 

 

 

 

 

 

 

LUÍS MIGUEL ALBUQUERQUE 
Presidente da Câmara 

 

 



 

 

Anexo – Listagem de participações e reuniões de maior relevo 
 

 

Mês Dia Atividade 

Abril 
28 Inauguração da nova sede da Vespomania no antigo Jardim Infantil da Sandoeira; 

29 Entrega da taça de campeãs distritais de Futsal à Associação Lírios do Campo 

Maio 

1 
Solenidades do 1.º de maio – Bombeiros  

Vasco da Gama Cup 

2 

Sessão Pública de divulgação do IFRU 2020 

Simulacro Aldeia Segura, Pessoas Seguras nas Matas 

Reunião com os Pais e Encarregados de Educação das EB1 da Atouguia 

3 Visita ao Centro de Social do Olival 

4 Participação no CenOurém 

5 Apresentação do XIV Festambo 

6 Final distrital do Inatel em Alferrarede – Seiça vs Figueirense 

8 

Reunião com a ARSLVT 

Reunião com o Instituto Português da Qualidade sobre o Serviço Municipal de 
Metrologia 

9 
Visita a Aldeia Nova em parceria com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 
Gondemaria e Olival 

10 Visita à mata Municipal e Agroal 

11 
Reunião com o ICNF e Câmara Municipal de Torres Novas nas Pegadas dos 
Dinossauros  

13 Participação no recital de Andrea Bocceli em Fátima 

15 

Participação na tomada de posse do novo Diretor do IPL de Leiria 

Participação no concerto da Banda Sinfónica da PSP, enquadrado nas 
comemorações do 142.º Aniversário da PSP de Santarém 

16 
Receção a Sua Exª a Presidente da República de Malta 

Reunião sobre o CIPAE – Proença-a-Nova 
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Mês Dia Atividade 

17 
Participação nas comemorações oficiais do 142.º aniversário da PSP de Santarém 
que ocorreram no nosso concelho 

18 
Abertura do Fim de Semana Cultural da Freguesia de Nossa Senhora das 
Misericórdias 

19 

Visita ao Centro Escolar da Carvoeira 

Participação na sessão solene do XXXV aniversário dos Bombeiros Voluntários de 
Caxarias e bênção de viaturas 

Participação no jantar de Aniversário da Secção da Freixianda dos Bombeiros 
Voluntários de Ourém 

21 
Participação no Seminário “Sustentabilidade da Nossa Terra” na escola Básica e 
Secundária de Ourém 

24  

Reunião na CIMT 

Visita à União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos 

Visita ao campo da Caridade com a Direção do Clube Atlético Oureense 

25 

Participação no encontro CLDS Regional 

Receção à Ministra do Turismo da Jordânia 

Participação no Conselho regional da CCDR Centro 

Participação na Gala de Música do Agrupamento de Escolas IV Conde de Ourém 

26 
Participação na sessão de abertura do “10.º European Conference of 
Reflexology” em Fátima 

27 Participação na Entrega das faixas de campeão distrital de iniciados ao Vilarense 

28  Festa da Criança 

29 
Festa da Criança 

Audiência com Sua Exª a Sr. Secretária de Estado do Turismo sobre a INSIGNARE 

30 Festa da Criança 

Junho 

1 Acompanhamento de retirada de amianto no concelho 

2 
Projeto “Ourém mais Limpo” 

Participação no 31.º Festival de Folclore do Olival 



 
NIF: 501 280 740    .    Praça D. Maria II, n.º 1    .    2490-499 Ourém    .    T +351 249 540 900    .   F +351 249 540 908    .   e-mail geral@mail.cm-ourem.pt    .   www.ourem.pt 

 

 

INTERNATIONAL AGREEMENTS  Altötting  •  Barueri  •  Czestochowa  •  Flores - Timor  •  Guadalajara de Buga  •   Le Plessis-Trévise  •  Lourdes  •  Monapo  •  Oecusse Ambeno  •  Ouro Preto   •  Pitesti   •  S. Filipe   •  Selçuk   •  Uherský Brod 

 

Pág. 11 de 12 

 

A
M

O
 –

 2
9
/0

6
/2

0
1
8

  

Mês Dia Atividade 

3 

Participação nas comemorações do 34.º aniversário da União Desportiva da 
Gondemaria 

Participação na apresentação do livro “A Burra de Papel” da escritora Ana Rita 
Costa 

Participação na Final 8 do Campeonato Nacional de Voleibol em Iniciados 
Femininos 

6 

Receção de S. Exa. o Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário República da 
Coreia do Sul – Visita de cortesia 

Participação na Conferência “Novos desafios para a indústria do mobiliário em 
Ourém” 

7 

Reunião com a Associação de Pais do Colégio São Miguel 

Reunião com o jornalista Luís Costa Ribas 

Acompanhamento da Visita do Sr. Dr. Renato Bento, Diretor da Segurança Social 
de Santarém, às instalações das Finanças de Ourém 

8 

Participação no Sarau solidário do Agrupamento de Escolas de Ourém em prol 
dos bombeiros voluntários do concelho. 

Participação no festival da Paz em Fátima 

9 Final da Inatel com a participação do Grupo Desportivo de Seiça 

10 
Participação no encerramento das atividades da paróquia de Nossa Senhora das 
Misericórdias 

11 Visita ao Museu Municipal com o Região de Leiria 

15 Sessão de Abertura da FeirOurém 

16 
Participação na FeirOurém 

Inauguração da exposição e lançamento do livro do Dr. Carlos André 

17 Participação na FeirOurém 

18 

Participação na FeirOurém 

Receção da comitiva de Ourém do Pará 

Reunião com as Juntas de Freguesia sobre o Passeio Sénior 

19 
Participação na FeirOurém 

Receção à comitiva dos Estados Unidos da América 



 
NIF: 501 280 740    .    Praça D. Maria II, n.º 1    .    2490-499 Ourém    .    T +351 249 540 900    .   F +351 249 540 908    .   e-mail geral@mail.cm-ourem.pt    .   www.ourem.pt 

 

 

INTERNATIONAL AGREEMENTS  Altötting  •  Barueri  •  Czestochowa  •  Flores - Timor  •  Guadalajara de Buga  •   Le Plessis-Trévise  •  Lourdes  •  Monapo  •  Oecusse Ambeno  •  Ouro Preto   •  Pitesti   •  S. Filipe   •  Selçuk   •  Uherský Brod 

 

Pág. 12 de 12 

 

A
M

O
 –

 2
9
/0

6
/2

0
1
8

  

Mês Dia Atividade 

Receção à comitiva de Raseiniai da Lituânia 

Participação no 5.º aniversário do centro comunitário de voluntariado 

Reunião com as responsáveis da CPCJ de Ourém 

Participação no XVI Festival da Canção do Agrupamento Cónego Dr. Manuel 
Lopes Perdigão 

20 

Participação na FeirOurém 

Cerimónias do Dia da Cidade 

Apresentação do Portal ParticipaOurem.pt (htt://participa.ourem.pt) 

21 

Reunião na CIMT 

Receção à comitiva de Le Plessis-Trévise, França. 

Participação nas comemorações do aniversário da vila da Freixianda 

22 
Participação em diversas festas de encerramento do ano letivo de JI/EB1 

Participação no jantar comemorativo dos 75 anos da ACISO 

23 Participação na Opera no olival – Quinta do Montalto 

24 Participação nas festas da vila de Caxarias 

26 Participação na Apresentação do Projeto SegWay da rodoviária, em Fátima 

27 a 
29 

Participação nas Cerimónias do consistório onde toma posse Sua Excelência 
Reverendíssima D. António Marto como Cardeal, no Vaticano em Roma 

 



 

 
 

 

 
 

ANEXO A 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 
 

À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/06/2018 
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ANEXO A - Relatório de Atividades 
 

Situação económico-financeira do Município em 31 de maio de 2018  

Nota Introdutória 

A análise que se irá expor integra elementos provisórios, na medida em que os valores dispostos ainda serão 

sujeitos a conferências. 

Porém, os desvios às variáveis expostas na presente informação não deverão ser materialmente relevantes, 

pelo que se julga que os elementos dispostos permitem um acompanhamento aproximado às condições 

económico-financeiras deste Município, à data referenciada. 

1. Execução Orçamental 

1.1 Orçamento da Receita 

1.1.1 Execução do Orçamento da Receita 

Quadro 1 – Resumo da posição atual do Orçamento da Receita 

ORÇAMENTO DA RECEITA 

  Dotação Atual Liquidada  G.E.O.L. Cobrada G.E.O.C 

Corrente 28 163 927,00 € 12 810 128,28 € 45,48 11 834 264,10 € 42,02 

Capital 9 281 065,94 € 5 654 393,74 € 60,92 417 862,59 € 4,50 

Outras 2 500 507,06 € 2 519 396,63 € 100,76 2 519 647,50 € 100,77 

TOTAL 39 945 500,00 € 20 983 918,65 € 52,53 14 771 774,19 € 36,98 

A receita cobrada total situava-se próxima de 17,8 milhões de euros. Deste modo, o grau de execução na ótica 

das receitas cobradas situava-se em 37%. 

1.1.2 Evolução das Receitas Municipais 

As receitas totais cobradas evidenciam uma diminuição em 12,4%, face ao período homólogo relativo ao ano 

anterior, circunstância que significou uma variação absoluta negativa, próxima de 2,1 milhões de euros. 

Na óptica das cobranças, importa reportar  os aumentos verificados nos impostos indiretos (+112 mil euros), 

transferências correntes (+128,8 mil euros), e reposições não abatidas aos pagamentos (+156,3 mil euros). 



 
NIF: 501 280 740    .    Praça D. Maria II, n.º 1    .    2490-499 Ourém    .    T +351 249 540 900    .   F +351 249 540 908    .   e-mail geral@mail.cm-ourem.pt    .   www.ourem.pt 

 

 

 

Pág. 3 de 13 

  

Em oposição, serão de salientar as quebras verificadas nos impostos diretos (-209 mil euros), nas taxas, multas 

e outras penalidades (-163,4 mil euros), nas outras receitas correntes (-76,6 mil euros), transferências de 

capital (-189,3 mil euros) e saldo da gerência anterior (-1,8 milhões de euros)  

Quadro 2 – Evolução das Receitas Municipais a preços correntes 

       Uni: Euro 

Designação 

Receita Total Liquidada Receita Total Cobrada 

31/05/2017 31/05/2018 
variação 
absoluta 

var. 
(%) 

31/05/2017 31/05/2018 
variação 
absoluta 

var. 
(%) 

Impostos directos 4 698 154,27 4 450 214,18 -247 940,09 -5,28 4 618 006,15 4 409 010,84 -208 995,31 -4,53 

Impostos indirectos 373 885,85 336 761,79 -37 124,06 -9,93 231 993,56 344 009,94 112 016,38 48,28 

Taxas, mult. e outras pen. 736 903,57 627 421,79 -109 481,78 -14,86 585 836,17 422 427,15 -163 409,02 -27,89 

Rendimentos de prop. 522 585,78 500 735,35 -21 850,43 -4,18 519 862,91 500 605,37 -19 257,54 -3,70 

Transferências correntes 5 505 770,23 5 615 853,60 110 083,37 2,00 5 464 627,49 5 593 431,61 128 804,12 2,36 

Venda de bens e serv. 
cor. 

1 066 422,92 1 101 953,50 35 530,58 3,33 519 142,54 550 406,32 31 263,78 6,02 

Outras receitas correntes 251 674,46 177 188,07 -74 486,39 -29,60 90 991,21 14 372,87 -76 618,34 -84,20 

Venda de bens de invest. 4 853 441,66 4 801 500,00 -51 941,66 -1,07 51 941,66 0,00 -51 941,66 -- 

Transferências de capital 1 024 489,64 830 154,58 -194 335,06 -18,97 607 126,49 417 862,59 -189 263,90 -31,17 

Activos financeiros 23 089,71 22 739,16 -350,55 -1,52 0,00 0,00 0,00 -- 

Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 -- 

Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 -- 

Rep. não abat. 
Pagamentos 

12 860,65 168 889,57 156 028,92 1213,23 12 860,65 169 140,44 156 279,79 1215,18 

Saldo da gerência 
anterior 

4 155 756,98 2 350 507,06 -1 805 249,92 -43,44 4 155 756,98 2 350 507,06 -1 805 249,92 -43,44 

TOTAL 23 225 035,72 20 983 918,65 -2 241 117,07 -9,65 16 858 145,81 14 771 774,19 -2 086 371,62 -12,38 

 

1.2 Orçamento da Despesa 

1.2.1 Execução do Orçamento da Despesa 

A despesa total realizada situa-se próxima de 11,4 milhões de euros e a despesa paga na ordem dos 10,4 

milhões de euros. 

Consequentemente, o grau de execução da despesa na ótica das realizações ascendia a 28,4% e na ótica dos 

pagamentos, na ordem dos 26%. 
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Quadro 3 – Resumo da posição atual do Orçamento da Despesa 

      Uni: Euro 

ORÇAMENTO DA DESPESA 

  Dotação Atual Cabimentado Comprometido Realizado G.E.O.R. Pago G.E.O.P. 

Corrente 24 090 500,00 € 21 413 196,25 € 17 553 070,97 € 8 577 590,25 € 35,61 8 209 500,75 € 34,08 

Capital 15 855 000,00 € 12 800 895,19 € 9 660 477,73 € 2 778 105,33 € 17,52 2 168 831,14 € 13,68 

TOTAL 39 945 500,00 € 34 214 091,44 € 27 213 548,70 € 11 355 695,58 € 28,43 10 378 331,89 € 25,98 

 

1.2.2 Evolução das Despesas Municipais 

 

Quadro 4 – Evolução das Despesas Municipais a preços correntes 

       Uni: Euro 

Designação 

Despesa Realizada Despesa Paga 

31/05/2017 31/05/2018 
variação 
absoluta 

var. 
(%) 

31/05/2017 31/05/2018 
variação 
absoluta 

var. 
(%) 

Despesas com pessoal 2 604 894,54 2 884 550,92 279 656,38 10,74 2 593 729,60 2 884 550,92 290 821,32 11,21 

Aquisição de bens 244 770,12 200 984,24 -43 785,88 -17,89 207 066,20 191 484,58 -15 581,62 -7,52 

Aquisição de serviços 4 255 207,79 3 789 118,75 -466 089,04 -10,95 4 138 601,11 3 633 373,50 -505 227,61 -12,21 

Juros e outros encargos 37 749,64 33 289,82 -4 459,82 -11,81 37 749,64 32 876,56 -4 873,08 -12,91 

Transferências correntes 1 045 805,19 1 147 015,74 101 210,55 9,68 963 384,95 961 899,80 -1 485,15 -0,15 

Subsídios 265 674,35 249 995,12 -15 679,23 -5,90 260 852,35 249 995,12 -10 857,23 -4,16 

Outras desp. correntes 231 300,43 272 635,66 41 335,23 17,87 214 201,20 255 320,27 41 119,07 19,20 

Aquis. bens de capital 1 198 738,42 1 601 498,71 402 760,29 33,60 856 304,56 1 530 983,72 674 679,16 78,79 

Transferências de capital 663 458,96 330 456,86 -333 002,10 -50,19 643 458,96 308 210,72 -335 248,24 -52,10 

Activos financeiros 0,00 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 -- 

Passivos financeiros 797 044,32 846 149,76 49 105,44 6,16 342 644,32 329 636,70 -13 007,62 -3,80 

Outras desp. de capital 0,00 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 -- 

TOTAL 11 344 643,76 11 355 695,58 11 051,82 0,10 10 257 992,89 10 378 331,89 120 339,00 1,17 

 

As despesas totais realizadas denotam uma ligeiríssima variação positiva em 0,1%, face ao volume verificado 

no período homólogo do ano anterior, representando um aumento absoluto em 11,1 mil euros. 
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Ao nível dos aumentos, destacam-se as despesas com pesssoal (+279,7 mil euros), as transferências correntes 

(+101,2 mil euros), as aquisições de bens de capital (+402,8 mil euros) e os passivos financeiros (+49,1 mil 

euros). 

Ao invés, serão de referir as diminuições absolutas verificadas nas despesas com a aquisição de bens (-43,8 

mil euros), de serviços (-466,1 mil euros) e transferências de capital (-333 mil euros). 

Relativamente aos pagamentos, verifica-se um aumento do respectivo volume, num valor ligeiramente 

superior a 120,3 mil euros, significando uma variação positiva de 1,2%. 

1.3 Grandes Opções do Plano 

1.3.1 Evolução das Grandes Opções do Plano 

Quadro 5 – Evolução das Grandes Opções do Plano a preços correntes 

       Uni: Euro 

Designação 

Despesa Realizada Despesa Paga 

31/05/2017 31/05/2018 
variação 
absoluta 

var. (%) 31/05/2017 31/05/2018 
variação 
absoluta 

var. (%) 

Educação 1 184 454,54 1 667 503,51 483 048,97 40,78 1 142 113,96 1 562 995,76 420 881,80 36,85 

Cultura, Desp e Temp. 
Liv 

791 609,26 523 229,93 -268 379,33 -33,90 695 510,71 443 648,14 -251 862,57 -36,21 

Acção Social 138 737,30 193 547,92 54 810,62 39,51 131 448,32 193 178,32 61 730,00 46,96 

Saúde 0,00 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 -- 

Habitação e Urbanismo 1 286 053,43 1 423 914,88 137 861,45 10,72 1 266 496,43 1 396 904,71 130 408,28 10,30 

Saneamento e 
Salubridade 

932 190,61 885 335,79 -46 854,82 -5,03 931 827,76 880 295,64 -51 532,12 -5,53 

Protecção Civil 109 789,10 108 509,40 -1 279,70 -1,17 107 551,46 107 642,25 90,79 0,08 

Desenv. Ec. e Abast. 
Púb. 

301 348,73 252 600,09 -48 748,64 -16,18 220 841,66 245 393,04 24 551,38 11,12 

Comunicações e 
Transp. 

346 412,35 420 898,55 74 486,20 21,50 198 628,99 381 803,83 183 174,84 92,22 

Defesa do Meio 
Ambiente 

296 468,74 200 263,73 -96 205,01 -32,45 287 905,26 200 263,73 -87 641,53 -30,44 

Freguesias 661 933,21 217 847,82 -444 085,39 -67,09 641 933,21 86 597,72 -555 335,49 -86,51 

Inst. e Serviços 
Municipais 

601 299,37 243 783,27 -357 516,10 -59,46 480 294,05 234 100,32 -246 193,73 -51,26 

TOTAL 6 650 296,64 6 137 434,89 -512 861,75 -7,71 6 104 551,81 5 732 823,46 -371 728,35 -6,09 

Na ótica das realizações, verifica-se um acréscimo em 7,7%, face ao volume verificado no período homólogo 

do ano anterior. No âmbito da representatividade, será de referir que as despesas realizadas no objetivo 

“Educação” são as mais representativas, representando 27,2% do total das despesas realizadas em GOP’s. De 
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salientar ainda os objetivos “Habitação e Urbanismo” e “Saneamento e Salubridade”, com um peso no total 

das despesas em GOP’s de 23,2% e 14,4%, respetivamente. 

2. Proveitos e Custos 

2.1 Evolução dos Proveitos 

Os proveitos denotam uma variação negativa em 1,1%. Neste contexto, destacam-se as quebras nos impostos 

e taxas (-133,6 mil euros), nos proveitos e ganhos financeiros (-20,1 mil euros) e proveitos e ganhos 

extraordinários (-45,5 mil euros).  Ao invés salientam-se os aumentos nas vendas e prestaçoes de serviços 

(+32,9 mil euros) e nas transferências e subsídios obtidos (+67,4 mil euros). 

 

Quadro 6 – Evolução dos Proveitos a preços correntes 

   Uni: Euro 

Proveitos 

Anos Económicos Variação 

31/05/2017 31/05/2018 absoluta (%) 

Vendas e prest. serviços 401 652,45 434 509,95 32 857,50 8,18 

Impostos e taxas 1 728 275,54 1 594 712,16 -133 563,38 -7,73 

Variação da produção 0,00 0,00 0,00 -- 

Proveitos suplementares 1 638,83 2 121,77 482,94 29,47 

Transf. subs. obtidos 5 874 787,54 5 942 193,75 67 406,21 1,15 

Outros prov. g. operac. 0,00 0,00 0,00 -- 

Trabalhos p/entidade 0,00 0,00 0,00 -- 

Prov. ganhos financeiros 466 904,80 446 758,18 -20 146,62 -4,31 

Prov. ganhos extraord. 319 783,84 274 248,44 -45 535,40 -14,24 

TOTAL DE PROVEITOS 8 793 043,00 8 694 544,25 -98 498,75 -1,12 

 

 

2.2 Evolução dos Custos 

Os custos denotam um acréscimo em 10,4%, refletindo um aumento nos fornecimentos e serviços externos 

(+786,6 mil euros), nos custos com pessoal (+354,9 mil euros), nas transferências e subsídios correntes e 

prestações sociais (+103,1 mil euros) e nos outros custos e perdas operacionais (+111,9 mil euros). Em sentido 

inverso, verifica-se uma quebra nos custos e perdas extraordinários (-421,2 mil euros). 
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Quadro 7 – Evolução dos Custos a preços correntes 

   Uni: Euro 

Custos 

Anos Económicos Variação 

31/05/2017 31/05/2018 absoluta (%) 

CMVMC 143 108,21 123 144,46 -19 963,75 -13,95 

Forn. serviços externos 3 991 998,04 3 206 414,82 785 583,22 19,68 

Custos com pessoal 2 408 121,05 2 763 070,50 354 949,45 14,74 

Transf. s. cor. prest. soc 1 210 191,40 1 313 336,65 103 145,25 8,52 

Amortizações do exerc.* 0,00 0,00 0,00 -- 

Provisões do exerc. 0,00 0,00 0,00 -- 

Outros cust./perd. operac. 106 265,36 218 211,08 111 945,72 105,35 

Custos e perdas financ. 29 978,19 27 151,38 -2 826,81 -9,43 

Custos e perdas extraord. 870 805,62 449 555,68 -421 249,94 -48,37 

TOTAL DE CUSTOS 8 760 467,87 8 100 884,57 911 583,14 10,41 

*Apuramentos só efectuados no término de cada exercício 

 

3. Endividamento municipal 

O montante de endividamento líquido municipal, cujo conceito é transposto no SEC2010 é equivalente à 

diferença entre a soma dos passivos, qualquer que seja a sua forma, incluindo nomeadamente os empréstimos 

contraídos, os contratos de locação financeira, as dívidas a fornecedores e a soma dos ativos financeiros, 

nomeadamente o saldo de caixa, os depósitos em instituições financeiras e as aplicações de tesouraria. Para 

o cálculo deste limite, relevam ainda os montantes de endividamento líquido das entidades em que o 

município participa (proporcionalmente à sua participação), nomeadamente as associações de municípios e o 

sector empresarial local, caso se verifique incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no 

regime jurídico do sector empresarial local. 

3.1 Endividamento de curto prazo 

Nos termos do artigo 50.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos de curto prazo são contraídos 

para ocorrer a dificuldades de tesouraria, devendo ser amortizados até ao final do exercício económico em 

que foram contratados. 
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A legislação aplicável não reporta qualquer limite ao montante permitido contratualizar com instituições 

financeiras, contribuindo para tal circunstância, o condicionalismo deste empréstimo se amortizar no ano 

económico da sua constituição, pelo que não consente fundar dívida de curto prazo em médio longo prazo. 

Neste contexto, esta autarquia contratualizou um empréstimo de curto prazo de 1,5 milhões de euros, não 

tendo, à data de referência, qualquer montante em dívida neste âmbito. 

3.2 Endividamento de médio e longo prazos 

Os empréstimos de médio e longo prazos podem ser contraídos para aplicação em investimentos ou ainda 

para proceder de acordo com os mecanismos de recuperação financeira municipal. 

Com a entrada em vigor no novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais esta 

capacidade está inerente ao limite da dívida total. 

3.3 Endividamento líquido 

Quadro 8 – Síntese do endividamento municipal à data de 31/05/2018 

 

O endividamento líquido, apurado nos termos do SEC 2010, será de 0, decorrente da circunstância dos ativos 

financeiros superarem os passivos financeiros, mesmo sem a exclusão do capital em dívida excecionado, o 

qual se situa próximo de 2,9 M€. 

4. Limite da dívida total 

 

TOTAL ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO CURTO PRAZO 0,00 (A) = Saldo credor  conta 2311

EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO NÃO AMORTIZADOS ATÉ 31 DE (B) = Saldo credor conta 2311 em 31 de Dezembro

DEZEMBRO DO ANO EM CAUSA

CAPITAL EM DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS MUNICÍPIO 7 622 009,58 (C) = Saldo credor  conta 2312

(D) = Passivos - Activos da linha (A) do Quadro 2. Activos e

passivos f inanceiros

CONTRIBUIÇÃO AM, SM E SEL PARA O ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO (E) = Total das contribuições AM, SM e SEL para o 

DE MÉDIO E LONGO PRAZOS endividamento bancário de médio e longo prazos* (1)

(F) = Total das contribuições AM, SM e SEL para o 

endividamento líquido* (1)

CAPITAL EM DÍVIDA DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (G) = Campo A do recapitulativo do Quadro 3. Endividamento de

EXCEPCIONADOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL médio e longo prazos

(H) = Campo B do recapitulativo do Quadro 3. Endividamento de

médio e longo prazos

CAPITAL EM DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS A CONSIDERAR 4 734 274,82

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO A CONSIDERAR 0,00

Designação Montante Observações

TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO MUNICÍPIO 0,00

CONTRIBUIÇÃO AM, SM E SEL PARA O ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

2 887 734,76

DÍVIDAS À EDP 1988 0,00

(I) = (C) + (E) - (G) + (B)**

(J) = (D) + (F) - (G) - (H)
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Quadro 9 – Limite da Dívida Total (artigo 52.º da Lei 73/2013) 

 

Nos termos do artigo 52.º da Lei 73/2013, a dívida total de operações orçamentais dos municípios, incluindo 

das entidades intermunicipais, das entidades associativas e das empresas locais e participadas, não pode 

ultrapassar, em 31 de dezembro, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios 

anteriores. 

A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, os contratos de locação 

financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições 

financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais. 

Conforme se pode verificar no quadro apresentado, o Município de Ourém cumpre o limite da dívida total 

definido na Lei 73/2013, dispondo de uma margem ligeiramente superior a 31,8 milhões de euros.  

Contudo, importa referir que no mapa exposto não se encontra reportada a dívida total das entidades 

intermunicipais e de outras entidades participadas, estas últimas só a dispor, caso se verifique o 

incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no artigo 40.º da Lei 50/2012. Tal inclusão, só será 

exequível no término de cada exercício económico, nos documentos de prestação de contas inerentes a contas 

consolidadas. 

6. Volume de pagamentos em atraso nos termos da LCPA (Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso) 

Designação
Valores                           

(em euros)

Receitas corrente líquida cobrada - 2015 26 912 173,27

Receitas corrente líquida cobrada - 2016 28 987 450,07

Receitas corrente líquida cobrada - 2017 28 313 680,71

Limite da Dívida Total (1,5 x a média aritmética dos 3 últimos anos) 42 106 652,03

Dívida Total apurada em 31/05/2018* 10 306 192,54

Margem face ao limite legal previsto na Lei 73/2013* 31 800 459,49

* Não inclui a dívida total das entidades intermunicipais e participadas que sejam de considerar



 
NIF: 501 280 740    .    Praça D. Maria II, n.º 1    .    2490-499 Ourém    .    T +351 249 540 900    .   F +351 249 540 908    .   e-mail geral@mail.cm-ourem.pt    .   www.ourem.pt 

 

 

 

Pág. 10 de 13 

  

Em observância à LCPA (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro), reporta-se que, em 31 de maio de 2018, não existia 

qualquer pagamento em atraso apurado nos termos da mencionada lei. 

6. Componentes da Dívida à data de 31 de maio de 2018 

6.1 Dívida de terceiros 

As dívidas de terceiros ascendem a um montante ligeiramente superior a 6,4 milhões de euros, dos quais um 

montante na ordem de 1,6 milhões de euros se reporta a dívidas de curto prazo.  

A dívida de médio e longo prazo é ligeiramente superior a 4,8 milhões de euros e decorre do contrato firmado 

no âmbito da parceria Público-Privada com a entidade Maisourém, S.A.. 

Quadro 10 – Dívidas de terceiros 

Dívidas de terceiros de curto prazo 1 620 725,92 € 

 Empréstimos concedidos 0,00 € 

 Clientes c/c 9 205,12 € 
 Contribuintes c/c 78 468,20 € 

 Utentes, c/c 127 248,37 € 

 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 531 161,45 € 

 Adiantamentos a fornecedores 0,00 € 
 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 € 

 Estado e outros entes públicos 96 124,13 € 

 Administração autárquica 132 385,87 € 

 Outros devedores 646 132,78 € 

Dívidas de terceiros de médio, longo prazo 4 801 500,00 € 

 Outros devedores* 4 801 500,00 € 

Total das dívidas de terceiros 6 422 225,92 € 

* Dívida inerente à Parceria Público-Privada – Maisourém, S.A  

6.2 Dívida a terceiros 

As dívidas a terceiros de curto prazo situam-se próximas de 2,4 milhões de euros. 

As dívidas a terceiros de médio e longo prazo ascendem a um valor na ordem de 8 milhões de euros, os quais 

se reportam a empréstimos de médio e longo prazo e à participação no Fundo de Apoio Municipal. 

 No seu cômputo, à data de 31 de maio de 2018, as dívidas do município a terceiros situavam-se na ordem dos 

10,3 milhões de euros. 
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Quadro 11 – Dívidas a terceiros 

Dívidas a terceiros de curto prazo 2 354 094,46 € 

 Empréstimos de curto prazo 0,00 € 

 Adiantamento por conta de vendas 1 293,00 € 

 Fornecedores, c/c 161 779,01 € 

 Fornecedores, c/c - Facturas em recepção e conferência 461 689,94 € 

 Credores pela execução do orçamento 0,00 € 

 Clientes e utentes c/cauções 121 505,34 € 

 Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes 0,00 € 

 Fornecedores de imobilizado, c/c 39 423,35 € 

 Estado e outros entes públicos 90 633,96 € 

 Administração autárquica 132 385,87 € 

 Outros Credores 1 072 652,29 € 

 Fornecedores de imobilizado - Fact. em recepção e conferência 272 731,70 € 

Dívidas a terceiros de médio e longo prazo 7 952 098,08 € 

 Dívidas a instituições de crédito 7 622 009,58 € 

 Dívida a fornecedores imobilizado  - locação financeira 0,00 € 

 Dívidas a fornecedores Imobilizado - aquis. mlp 0,00 € 

 Fundo de Apoio Municipal 330 088,50 € 

Total das dívidas a terceiros 10 306 192,54 € 

 

7. Disponibilidades 

 

Quadro 12 – Disponibilidades 

Disponibilidades   

 Depósitos em instituições financeiras 4 674 342,99 € 

 Caixa 7 187,07 € 

Total de disponibilidades 4 681 530,06 € 

 

Em 31 de maio de 2018, este município disponha de um valor próximo de 4,7 milhões de euros em depósitos 

em instituições financeiras e na ordem de 7,2 mil euros em caixa. 

8. Assunção de compromissos plurianuais – autorização prévia genérica 

 

Face à autorização prévia genérica deliberada pela assembleia municipal, em 27 de dezembro de 2017, no 

âmbito da assunção de compromissos plurianuais e, particularmente, para cumprimento do disposto no ponto 

3 da referida autorização, o órgão executivo reporta os compromissos plurianuais assumidos, enquadrados na 
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referida autorização. Para os referidos efeitos, reportam-se os compromissos assumidos pelo órgão executivo 

que entre 1 a 31 de maio de 2018. 

Quadro 13 – Compromissos plurianuais assumidos pelo órgão executivo 

      Uni.: Euros 

Entidade Descrição 
Data da 

assunção 
2018 2019 2020 Outros 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Ourém 

Renovação do Protocolo referente à Equipa 
de Intervenção Permanente 

28/05/2018 30 446,28 30 446,28     

José Oliveira Pereira 

Requalificação da Rua Gregório 
Correia e abertura de ligação entre a 
rua de Castela e a Rua Dr.Armando 
Henrique Reis Vieira 

28/05/2018 60 000,00 60 000,00     

 

9. Acompanhamento das empresas municipais 

Em observância à Lei 50/2012, de 31 de agosto e à Lei 73/2013 de 3 de setembro, apresenta-se informação 

relativa às empresas municipais, em conformidade com a documentação facultada pelas mencionadas 

entidades. 

9.1  OURÉMVIVA  

Quadro 14 – OURÉMVIVA 

(Dados reportados a 31 de março de 2018) 

Títulos negociáveis Euros 

Acções 0,00 

Obrigações e títulos de participação 0,00 

Títulos de dívida pública 0,00 

Outros títulos 0,00 

Outras aplicações de tesouraria 0,00 

  0,00 

Depósitos em instituições financeiras e caixa Euros 

Depósitos em instituições financeiras 322 244,89 

Caixa 2 500,00 

  324 744,89 

Dívida de terceiros - Curto prazo Euros 

Clientes, c/c 309 537,31 

Clientes de cobrança duvidosa 197 175,92 

Estado e outros entes públicos 0,00 
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Adiantamentos a terceiros e fornecedores 844,27 

Pessoal 0,00 

Outros devedores 3 429,79 

  510 987,29 

Outras contas a receber e a pagar Euros 

Gastos a reconhecer 3 010,17 

Devedores p/ acréscimo rendimentos 0,00 

  3 010,17 

 

 

Dívidas a terceiros - Curto prazo Euros 

Fornecedores, c/c 258 012,11 

Fornecedores de imobilizado c/c   

Outros credores 9 764,98 

Empréstimos (curto prazo)    

Contas correntes caucionadas   

Locações Financeiras   

    

Adiantamentos de clientes   

Estado e outros entes públicos 65 678,23 

  333 455,32 

Dívidas a terceiros - Médio, longo prazo Euros 

Empréstimos Obtidos  0,00 

  0,00 

Deferimentos Euros 

Rendimentos a reconhecer 24 114,18 

Credores p/ acréscimo de gastos 333 438,42 

  357 552,60 

 

O Chefe da Divisão de Gestão Financeira, 

 

 
(rubrica digitalizada) 

Fernando Luís Marques  

(Economista) 
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ANEXO B - Relatório de Atividades 
 

ASSOCIATIVISMO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE  

•         Avaliação de processos efetuados no âmbito das candidaturas a apoio financeiro – Programa A,  

          ao associativismo cultural, desportivo e recreativo, num total de 60 candidaturas submetidas. 

•         Receção, avaliação e condução de pedidos de cedência de transporte de âmbito desportivo e cultural, 

         ao abrigo das Normas de apoio municipal de cedência de transporte às coletividades (25 pedidos  

         de âmbitos desportivo e cultural). 

•         Apoio técnico e logístico a vários pedidos para a realização de ações/projetos desportivos. 

•         Emissão de pareceres relativos a provas desportivas e apoio a preparação e organização dos eventos. 

•         Realização do programa Passo a Passo, em conjunto com Juntas de Freguesia e Coletividades: 

“Trilho do Cabeço do Roll”- 29 de abril - ACROM- Associação Cultural e Recreativa de Outeiro  

das Matas;  

 “Por caminhos de Gonçalo Hermingues”- 27 de maio: CNE Agrupamento 1078 - Caxarias; 

 “Trilhos do Nabão e seus Afluentes”- 10 de junho: Associação Cultural e Recreativa Vale do Nabão; 

“Caminhada Noturna à Ortiga” (noturna)- 30 de junho (sábado)- Montamora Sport Club. 

  •   Acompanhamento técnico, em conjunto com a DOM, DAM e DGF do processo de reabilitação do 

Cineteatro Municipal de Ourém para espaços museológicos (candidatura PEDU).  

 

  •        CENOURÉM 2018 | XX FESTIVAL DE TEATRO AMADOR – Espetáculos: 

          - 26 e 27 de abril – EB2,3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão – Caxarias,  

            com a peça “Noiva, precisa-se!”; 

          - 04 de maio – Grupo de Teatro APOLLO, do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas,  

             com a peça “Queres ser Ministro!?”; 

          - 11 de maio – Grupo de Teatro da Associação Sénior de Ourém,  

             com a peça “Dois atos para uma peça só”; 

           - 17 e 18 de maio – Grupo de Teatro ‘SEM NOME’ Da EB2, 3 D. Afonso, IV Conde de Ourém,  

             com a peça “Pateta(s) no Paraíso. 

 

  •        Projeto Cultural em Rede ARTÉRIA: 
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            - Acompanhamento administrativo do projeto ARTÉRIA – Programação Cultural em Rede,  

             operação n.º CENTRO 2020– 07_2014_FEDER_000022. 

             - 04 de maio, reunião com Instituto Politécnico de Tomar; 

            - 17 de maio, assinatura de contrato com MARINA NABAIS DANÇA – Associação Cultural, 

    entidade responsável pela criação artística no Município de Ourém; 

     - 18, 19 e 20 de maio – Whorshop/audição, para o espetáculo VAGAR, Oficina do Castelo,  

       Vila Medieval de Ourém.   

       - Acompanhamento do plano e serviços de comunicação/divulgação do projecto, à empresa  

       IDEIAS CONCERTADAS, em articulação com O TEATRÃO, entidade promotora; 

        - Acompanhamento às entidades responsáveis pelas criações artísticas do Município de Coimbra,  

        e do Município da Figueira da Foz, no âmbito das itinerâncias de 15 de julho e 08 de setembro. 

        - 6 de junho: Apresentação Pública do Projeto “Artéria” na Oficina Municipal de Teatro, Coimbra. 

 

•      Dinamização e monitorização das instalações do Estádio Papa Francisco (meios materiais,  

horários, manutenção das instalações, relvado);  

− Agendamento de treinos e jogos semanais do Centro Desportivo de Fátima - Campeonato de Portugal;   

−  Agendamento de treinos semanais do Grupo de Atletismo de Fátima e do Fátima Escola de Triatlo; 

− Agendamento de outros pedidos de utilização; 

− Acompanhamento do contrato de manutenção do relvado do Estádio. 

 

•      Dinamização e monitorização das instalações do n (meios materiais,  

horários, manutenção das instalações);  

− Agendamento e gestão de pedidos de utilização das naves; 

− Agendamento e gestão de pedidos de utilização das salas de formação. 

 

EVENTOS 

PREPARAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA FEIROURÉM de 15 a 20 de junho, com a participação de outros  

serviços municipais. 

Algumas iniciativas em destaque:  

- Programação do evento. 

- agenciamento e acompanhamento de concertos e demais atuações/espetáculos;  

- planeamento e acolhimento de expositores de representação das atividades económicas e da vida rural; 

- planeamento e acolhimento de atividades de gastronomia (bares e tasquinhas); 
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- planeamento e montagem do recinto da feira e do Centro de Negócios; 

- planeamento e acolhimento de atividades de diversão. 

Acompanhamento e monitorização das atividades. 

Programa disponível on line. 

 

JUVENTUDE - Balcão Ponto Já  

- Atendimento ao público no âmbito da área do Desporto e Juventude; 

- Divulgação dos programas a decorrer e previstos a médio prazo do IPDJ – Instituto Português do Desporto e 

Juventude, junto dos públicos-alvo e apoio na realização de candidaturas aos mesmos no Balcão Ponto Já; 

- Produção de conteúdos na área do Desporto e Juventude para a página da Biblioteca Municipal de Ourém 

no facebook. 

 

MUSEU MUNICIPAL DE OURÉM 

a) Projetos em curso e participações  

- Acompanhamento técnico, em conjunto com a DOM, DAM e DGF do processo de reabilitação do Castelo  

e Paço dos Condes de Ourém para espaços museológicos (candidatura PEDU). 

- Acompanhamento técnico, em conjunto com a DOM do projeto em curso de valorização do espaço  

público da Vila Medieval.  

- Acompanhamento da candidatura a fundos comunitários da CIMT: “Rotas e Percursos no Médio Tejo”,  

que contém as componentes “Grande Rota do Carso” (candidatura supramunicipal, em parceria com  

os Municípios de Torres Novas e Alcanena) e o “Passadiço do Agroal”. 

- Pesquisa e elaboração, em cursos, dos conteúdos (património natural e cultural) para os pontos de  

interesse da “Grande Rota do Carso” no concelho de Ourém; 

- Pesquisa e compilação de informação sobre o local de implantação do “Passadiço do Agroal” para  

elaboração de clausulas técnicas para o projeto de paisagismo. 

- Colaboração na implementação da “Rota Carmelita”, na implementação de leitores de  

património natural/cultural na Vila Medieval e na sua envolvente;  

- Colaboração na saída de campo do dia 19 de maio do congresso “Na nossa terra ‘escreve-se’  

uma história desde o Jurássico”, promovido pelo Centro de Formação ‘Os Templários’, onde, no Agroal,  

foi feito um enquadramento geofísico/geológico da nascente, da qualidade da água balnear. 

- Prémio APOM – Inovação e Criatividade à exposição temporária “Crianças entre Crianças, os Pastorinhos  

de Fátima na Casa do Administrador”. Prémio atribuído dia 25 de maio no Museu Nacional dos Coches. 
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b) Funções museológicas  

• Investigação e documentação  

- Emissão de pareceres técnicos relativos a diversos assuntos no âmbito do património; 

- Revisão e atualização de fichas de tratamento e de inventário do acervo, do Museu Municipal Ourém; 

- Realização das cláusulas técnicas do caderno de encargos, para a contratação de serviços de arqueologia  

de fiscalização de obra no âmbito "Projeto de reabilitação do Castelo e Paço dos Condes de Ourém e  

sua adaptação para espaços museológicos"; 

- Compilação de informação sobre a flora do concelho de Ourém, em base de dados específica para o 

 efeito e publicação quinzenal de espécies selecionadas no ‘facebook’ do Museu Municipal Ourém; 

- Preparação e acolhimento de funcionários internalizados vindas da Ourémviva; 

- Acompanhamento de dois estagiários da Escola Básica e Secundária de Ourém, do Curso Profissional  

de Multimédia; 

- Registo fotográfico do acervo arqueológico em depósito no Museu Municipal, pela extensão de  

Torres Novas da Direção Geral do Património Cultural, enquadrado no plano de estágio dos dois  

alunos da Escola Básica e Secundária de Ourém. 

 

• Conservação 

- Conservação e restauro de publicações antigas relativas a Fátima; 

- Conservação de publicações danificadas da Biblioteca Municipal; 

- Conservação e restauro das inscrições murais do edifício dos Paços do Concelho. 

 

• Exposição e interpretação 

Núcleo museológico da Casa do Administrador 

- Visitas livres e guiadas, informação turística e vendas. 

- Exposições patentes: exposição de longa duração sobre o território e a identidade de Ourém; 

- Exposição temporária -“Crianças entre Crianças, Os Pastorinhos de Fátima na Casa do Administrador”; 

 

   GALERIA DA VILA MEDIEVAL 

- Visitas livres e guiadas, informação turística e vendas; 

- Exposição patente, até 31 de maio, "Fé Olhares sobre o Sagrado" de Eduardo Gageiro; 

- Dia 16 de junho: Inauguração da exposição de fotografia “Deambulações pela China”, de Carlos André 

 e apresentação do livro “... o sol, logo em nascendo, vê primeiro”, pelo autor; 
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 Serviço educativo, cultural, comunicação e difusão turística – em destaque: 

Casa do Administrador 

- Dia 29/04 - Danças Europeias; 

- Dia 02/05 - Um dia no Museu (Voz do Operário - Lisboa); 

- Dia 03/05 - Dia Internacional do Sol -  Oficina Pedagógica “Luz e dia” (Centro Escolar  

Stª   Teresa e Agrupamento de Escolas Cónego Dr Manuel Lopes Perdigão - EB 1 Rio de Couros); 

- Dia 18/05 - Dia Internacional dos Museus -  O Portal Digital da Flora de Portugal: ‘Flora-On’; 

- Dia 19/05 - Noite dos Museus; 

- Dia 22/05 -  Dia Internacional da Biodiversidade - Visita Temática: ‘Serra de Aire, que idade tens tu?’ e Oficina 

Pedagógica ‘Biodiversidade; 

- Dia 23/05 - Oficina pedagógica "Descobrir a Floresta" - (EB1 Casal dos Bernardos - 1º ciclo); 

- Dia 27/05 - Danças com a Família; 

- Dia 28/29/30/05 - Festa da Criança; 

- Dia 24/06 - Danças com a Família. 

Vila Medieval de Ourém  

- Dia 26/04 - Visita encenada à Vila Medieval (Escola Básica D. Afonso 4º Conde de Ourém); 

- UM DIA NO MUSEU (Voz do Operário -Lisboa); 

-  07/05 -  Filmagens no castelo (Filmagem de documentário para Abu Dhabi TV & National Geographic); 

- Dia 22/05 - Oficina pedagógica "Viagem a outros tempos" (Centro Escolar do Olival); 

- Dia 23/05 - Oficina pedagógica "Viagem a outros tempos" (Centro Escolar do Olival); 

- Dia 12/06 - Oficina pedagógica "Viagem a outros tempos" (Colégio Rainha Dona Leonor - Caldas da Rainha); 

      

Oficina de Artes 

- Co-gestão da Oficina nas atividades promovidas regularmente; 

- De 04 de maio a 02 de junho: Curso de Iniciação de Técnicas de Tecelagem do CEARTE, duração de 50h. 
 

 PARQUE NATUREZA DO AGROAL 

- Integração das instalações e dos serviços, decorrente do processo de internalização da Ourémviva, 

adequação, em curso, do modelo de gestão das instalações, dos bens e do pessoal ao sistema de 

funcionamento, às regras e ao modelo de gestão da Câmara Municipal: 

- Definição das normas de utilização do Parque Natureza do Agroal (PNA), aprovadas em reunião de Câmara 

de 04 de junho; 

- Promoção da divulgação do PNA nos meios de comunicação ‘on-line’ da Câmara Municipal; 
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- Coordenação da limpeza da vegetação dos prados da zona vedada do PNA com os serviços da Divisão de 

Obras Municipais e Serviços Urbanos e Serviço Municipal de Proteção Civil (sapadores florestais); 

- Substituição da sinalética e de equipamentos em mau estado e identificação de espécies no Jardim 

Mediterrânico do PNA; 

- Promoção de vistoria ao PNA e Centro de Interpretação do Agroal e Alto Nabão com os serviços da Divisão 

de Obras Municipais e Serviços Urbanos, no sentido de averiguar as reparações e pequenas melhorias a 

realizar nos mesmos e com o Serviço Municipal de Proteção Civil, no sentido de se verificarem as condições 

de segurança do espaço e promoção da realização das Medidas de Autoproteção; 

- Manutenção e limpeza diárias das instalações e dos espaços verdes; 

Acolhimento, emissão de parecer/informação, condução e gestão do funcionamento das instalações, dando 

resposta aos pedidos de utilização: 

- Receção e apoio aos visitantes, dentro do horário de funcionamento do PNA; 

- Gestão e tratamento de 17 pedidos de utilização do PNA para este verão, por vários tipos de grupos (escolas, 

escuteiros, famílias); 

- O PNA recebeu até à data 6 grupos de visitantes num total de 250 pessoas; 

- No dia 18 de maio, integrada no Dia Internacional dos Museus, realizou-se no Centro de Interpretação do 

Agroal e Alto Nabão do PNA a palestra intitulada “As Orquídeas Silvestres de Portugal”, apresentada pelo 

Professor José Alfredo Brites Monteiro. 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OURÉM 

- Serviço de referência (reposta a pedidos de pesquisa presenciais e à distância) e gestão da zona  

de periódicos; 

- Serviço de empréstimos, renovações de material livro e não-livro (498 títulos requisitados em  

abril em abril; 478 títulos requisitados em maio); 

- Serviço de devoluções de material livro e não-livro; 

- Gestão da utilização dos computadores do espaço internet; 

- Inscrição de 22 novos leitores (em abril e maio) e renovação de cartões de leitores já inscritos; 

- “Fora da estante” sobre os temas: “Mãe” (maio) e “União Europeia” (junho); 

- Exposição Coletiva dos alunos de Educação Visual do 2.º e 3.º ciclos, Ensino Vocacional e Clube de Artes da 

EB 2,3 D. Afonso Conde de Ourém (entre 02 de maio e 15 de junho), com inauguração no dia 02 de junho, às 

10h30; 

- “Mini yoga entre livros”, no Espaço Infantil da Biblioteca Municipal de Ourém, para crianças até aos 6 anos, 

nos sábados 05 de maio e 02 de junho; 
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- “Teatro Musicado”, para crianças e suas famílias, no sábado dia 19 de maio, baseado no livro “O Morcego 

Bibliotecário”; 

- Participação na 6.ª reunião do ano letivo 2017/2018, da Rede de Bibliotecas de Ourém, no dia 23 de maio e 

no dia 22 de junho; 

- Comemorações do Dia da Criança na Biblioteca, com a história “A lagartinha comilona”, em parceria com a 

Be Water Ourém, S.A. – nos dias 28, 29 e 30 de maio, com sessões às 10h, 10h45 e 11h30 (420 crianças nos 3 

dias); 

- “O Ganso do charco” - Hora do Conto no Espaço Infantil da BMO, no dia 11 de junho para o Jardim Infantil 

de Atouguia; 

- Transferência e registo de 237 livros da casa do Doutor Sérgio Ribeiro para as instalações da Biblioteca 

Municipal, no dia 17 de junho; 

- Produção de sugestão de leitura para o site Medio Tejo ponto Net sobre “A febre das almas sensíveis”, 

romance de Isabel Rio Novo (publicação no site no dia 04 de junho); 

- Produção, em conjunto com o Museu Municipal, de conteúdos sobre os patrimónios literário e cultural do 

Concelho de Ourém, no âmbito da plataforma Wiki Médio Tejo; 

- Gestão de stocks dos livros editados pela (ou com o apoio da) Câmara Municipal, com inclusão dos 

exemplares que estavam nas instalações da antiga OurémViva, EM; 

- Catalogação e indexação no programa Bibliobase – “Módulo de Catalogação e Pesquisa” - 211 títulos, entre 

25 de abril e 13 de junho; 

- Organização de visita da Rede de Bibliotecas de Ourém a Lisboa (Casa Fernando Pessoa e Biblioteca de São 

Lázaro) no dia 26 de junho (com cedência de transporte por parte do Município de Ourém); 

- Produção de conteúdos na área da Biblioteconomia e Promoção da Leitura para a página da Biblioteca 

Municipal de Ourém no Facebook. 

 

 

ARQUIVO MUNICIPAL 

- Atendimento a pedidos de consulta e/ou pesquisa por parte de público interno (temas consultados: 

processos de obras municipais) e externo à Câmara Municipal, tendo sido consultado um total de 276 unidades 

de instalação (volumes de documentos); 

- Planificação e conservação preventiva de 492 documentos (correspondência) do acervo documental do 

Administrador do Concelho; 

- Execução de envelopes em prolipropileno acid free e respetivo acondicionamento de 170 fotografias do 

conjunto documental Casa de Ourém; 
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- Higienização, organização, recenseamento e acondicionamento de 1120 documentos escritos; 

- Descrição, registo e classificação arquivística de testamentos de 1836 a 1838, que integram os livros de 

registo de documentos da Administração do Concelho; 

- Digitalização de 63 documentos simples; 

- Tratamento digital de imagens correspondentes às digitalizações de 1 livro de registo de testamentos de 

1927 a 1841 do conjunto documental da Administração do Concelho para disponibilização online; 

- Reorganização do depósito do arquivo com a deslocalização dos conjuntos documentais: Administração do 

Concelho; Casa de Ourém; Família de Artur de Oliveira Santos; Família Flores; coleção de periódicos; coleção 

de legislação; Câmara Municipal (séries documentais: atas das sessões da câmara Municipal; regulamentos e 

posturas municipais; editais; correspondência expedida e recursos humanos); 

- Acolhimento de duas estagiárias do Curso Técnico Superior Profissional em Intervenção em Ambiente e 

Património do Instituto Politécnico de Leiria que iniciaram estágio no dia 19 de fevereiro e que decorrerá até 

ao mês de junho; 

- Participação na 2.ª reunião de trabalho do Grupo de Arquivos Municipais da Comunidade Intermunicipal do 

Médio Tejo (GTAM), na qual Ourém integrou o Grupo de Trabalho Restrito, juntamente com os municípios de 

Abrantes, Constância, Sertã e Torres Novas, para trabalhar as questões essenciais aos arquivos do Médio Tejo; 

- Elaboração de plano para o programa do Ocupação de Tempos Livres (Instituto Português do Desporto e 

Juventude) que será realizado no âmbito do arquivo municipal; 

- Elaboração de documento técnico relativo à construção de edifícios de arquivo para apoio ao projeto do 

Fórum Cultural que integrara Arquivo e Biblioteca Municipais; 

- Apoio técnico à DAFCPE sobre práticas e procedimentos de eliminação documental no arquivo geral. 

 

 

 
 
 
  



 

 
 

 

 
 

ANEXO C 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

DIVISÃO DE APOIO A FUNDOS COMUNITÁRIOS, 
PROJETOS E EXPEDIENTE 

 
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/06/2018 
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ANEXO C - Relatório de Atividades 
 

Expediente, Reprografia e Arquivo 

1. Elaboração e tratamento de 05 agendas/atas das reuniões camarárias e respetivas convocatórias; 

2. Registo, classificação e digitalização de 2.625 registos de entrada (emails, ofícios, requerimentos, faturas, 

recibos, cartas, etc) 1.768 registos de saída (ofícios/email’s expedidos e circulares); 

3.  Elaboração, registo e publicitação de 25 editais; 

4. Controlo e reencaminhamento do e-mail geral do município registando em média 200 e-mails diários; 

5. Atendimento telefónico registando uma média diária de 80 telefonemas do exterior; 

6. Correio Expedido (1.683).  

 

Atendimento ao Munícipe 

1. Realização de 1.759 atendimentos ao munícipe no edifício sede, distribuídos pelos seguintes tipos de 

serviço: 

 

 

2. Registo, classificação, digitalização e encaminhamento da correspondência, de 733 documentos 

registados, resultante do atendimento praticado.  

 

 

 

2,22%

0,57%

0,45%

0,68%

66,00%

1,42%

0,06%

0,11%

0,06%

13,93%

4,89%

0,91%

5,17%

3,52%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Emissão de Certidões

Ambiente - Saneamento Básico

Ambiente - Ramais de Ligação

Proteção Civil

Licenciamentos - Obras

Licenciamentos - Industriais

Licenciamentos - Ocupação do Espaço Público

Licenciamentos - Publicidade

Licenciamentos - Ruído

Plantas de Localização

Ambiente - Fiscalização Ambiental

Licenciamento Zero

LNU - Pagamento de Taxas

Outros

N.º de atendimentos por tipo de serviço
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Estudos e Projetos Financeiros 

1. Submissão da candidatura "Eficiência Energética na Piscina Municipal de Ourém" ao Aviso n.º CENTRO-03-

2017-52; 

2. Candidatura "Abertura de Faixas de Interrupção de Combustível no Concelho de Ourém" apresentada ao 

ICNF: 

  a. Aprovação da candidatura e celebração do respetivo contrato de financiamento a 04.05.2018; 

    b. Abertura do procedimento de contratual para adjudicação dos trabalhos de abertura de FIC; 

3. Registo no programa "WIFI4EU": 

    a. Envio de elementos para conclusão de inscrição na plataforma; 

    b. Tentativa de submissão de candidatura, contudo o sistema WIFI4EU não suportou o elevado volume de 

candidaturas. Foi agendada nova data para a submissão de candidaturas. 

4. Apoio na elaboração e submissão da candidatura "Requalificação do Centro Social Paroquial de Rio de 

Couros" ao Aviso n.ºCENTRO-42-2018-07; 

5. Operação n.º CENTRO-07-2114-FEDER-000027 "Reabilitação do Castelo e do Paço do Conde de Ourém": 

    a. Submissão do 2º Pedido de Pagamento (PP) (reembolso) a 08.05.2018 no valor elegível de 4.303,05€; 

    b. Prestação de esclarecimentos no âmbito da análise ao 2ºPP; 

    c. Recebimento a 21.05.2018 da comparticipação afeta ao 2º PP; 

6. Operação n.º CENTRO-09-2316-FEDER-000041 "Reabilitação da Avenida D. Nuno Álvares Pereira": 

    a. Ressubmissão a 17.05.2018 do procedimento de contratação pública no módulo dos contratos públicos 

no Balcão 2020 na sequência da anulação do mesmo pela Autoridade de Gestão do CENTRO 2020; 

    b. Ressubmissão a 21.05.2018 do 4ºPP no valor elegível de 353.247,68€ na sequência da anulação pela 

Autoridade de Gestão do 1º, 2º e 3ºPP; 

    c. Submissão a 28.05.2018 do 5ºPP no valor elegível de 76.720,03€; 

7. Operação n.º CENTRO-09-2316-FEDER-000075 "Reabilitação do Castelo e do Paço do Conde para Espaços 

Museológicos": 

    a. Submissão a 04.05.2018 do 1º PP no valor elegível de 56.993,89€; 

    b. Submissão a 14.05.2018 no módulo contratos públicos do Balcão 2020 o procedimento n.º P087/2017 

"Levantamento topográfico tridimensional por varrimento laser 3D - Castelo e Paço dos Condes, em Ourém"; 

8. Operação PDR2020-813-026777 "Mosaicos de PGC e Atualização de sistemas DFCI no Concelho de 

Ourém": 

    a. Notificação do PDR2020 de indeferimento de candidatura. 

9. Operação n.º POSEUR-03-2012-FC-000490 "Redes de Drenagem de Águas Residuais nas Freguesias de 

Espite, Matas e Cercal": 
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    a. Ressubmissão de  elementos adicionais para o POSEUR no âmbito da análise do procedimento 

contratual. 

10. Preparação da candidatura "Reabilitação do Espaço Público da Vila Medieval" ao Aviso n.ºCENTRO-16-

2018-05 (PI 6.5); 

11. Preparação da candidatura "Expansão do Parque Ribeirinho Dr. António Teixeira - 1ª FASE" ao Aviso 

n.ºCENTRO-16-2018-05 (PI 6.5); 

12. Diversos: informação sobre diversos programas de financiamento em vigor. 
 
 
  



 

 
 

 

 
 

ANEXO D 
RELATÓRIO ATIVIDADES 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL 
 

À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/06/2018 
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ANEXO D - Relatório de Atividades 
 

 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

DOMÍNIO: AÇÃO SOCIAL 

Para além da atividade corrente da divisão salientam-se as seguintes iniciativas por área de intervenção. 

 

1. Rede Social 

A equipa da Rede Social está responsável pela prestação de informações e divulgação de diversos conteúdos 

solicitados por várias entidades nas áreas do social, saúde e educação. No período em apreço fez-se a 

divulgação de 27 conteúdos e respondeu-se a 8 pedidos.  

1.1. Plataforma Supraconcelhia do Médio Tejo 

A 08 de junho de 2018 realizou-se uma tertúlia, intitulada “Saúde mental: Caracterização das respostas 

existentes – Identificação de Potencialidades e fragilidades no terreno”, no auditório do antigo edifício dos 

Paços do Concelho. Esta tertúlia teve como objetivos: potenciar a articulação entre os técnicos que intervêm 

na saúde mental, a nível local e regional; facilitar os canais de comunicação, favorecendo uma resposta mais 

célere e eficaz na intervenção; estabelecer uma rede a partir das estruturas pré-existentes para 

encaminhamento dos doentes para reabilitação e reintegração na doença mental; e analisar a viabilidade de 

desenvolvimento de uma estrutura prestadora de cuidados de saúde mental no concelho de Ourém. 

Está agendada uma reunião da Plataforma Supraconcelhia do Médio Tejo a 21 de junho de 2018, em Santarém. 

1.2. Reuniões dos Grupos Setoriais 

No âmbito do trabalho desenvolvido pela Rede Social e de modo a programar a execução das atividades 

previstas no Plano de Ação da Rede Social de 2018, o Município de Ourém promoveu 02 reuniões com o Grupo 

de Infância e Juventude a 11 de abril e 28 de maio. 

 

2. Legis_Social 

O Legis_Social - Centro de Documentação Digital consiste numa compilação de diplomas legislativos sobre a 

área social e educação, constituindo uma ferramenta fundamental para o trabalho dos/as técnicos/as da 

Divisão. De 12 de abril a 02 de junho de 2018 registaram-se 60 conteúdos de especial interesse para as áreas. 
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Temática N.º de conteúdos 

AAAF/CAF 1 

Ação Social Escolar 2 

Apoios Sociais 5 

Banco de Ajudas Técnicas 1 

Bolsas de Estudo 3 

Cartão Municipal 2 

CPCJ 1 

Educação 3 

Envelhecimento 2 

Equipamentos Sociais 2 

Estabelecimentos Escolares 5 

Habitação / Arrendamento 12 

Igualdade de Género 2 

Município de Ourém 1 

Natalidade 2 

Programas / Projetos Sociais 10 

Respostas Sociais 1 

Saúde 2 

Transportes Escolares 3 

Total 60 

Tabela 1 – N.º de conteúdos recolhidos no âmbito do projeto Legis_social (12 de abril a 02 de junho de 2018) 

 

3. Programa de Emergência Alimentar: Cantinas Sociais 

3.1. Cantinas Sociais 2018 

Com base nos mapas de registos de refeições efetuadas pelas cinco instituições que têm cantinas sociais, o 

número total de refeições prestadas de janeiro a abril de 2018 foram 13.901 refeições, tendo sido apoiados, 

em média, 8 agregados familiares. Salienta-se que, no período referido, as instituições que assinalaram um 

maior número de refeições prestadas foram a Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida (6.360) e a APDAF-

Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família (3.392), cf. quadros e gráficos seguintes: 
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Registo do N.º refeições servidas por mês 

Cantina Social janeiro  fevereiro março abril maio  

APAJEFÁTIMA - Associação de Pais e Encarregados de 
Educação 

124 213 208 270 283 

APDAF- Associação para a Promoção e Dinamização do 
Apoio à Família  

797 665 781 668 481 

Centro de Apoio Social de Olival 322 348 434 305 310 

Centro Social Paroquial de Freixianda 276 274 296 258 228 

Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida 1311 1184 1177 1223 1465 

Total 2830 2684 2896 2724 2767 

Tabela 2 – N.º de Refeições servidas de janeiro a maio de 2018 

 

 

Gráfico1: N.º total de refeições servidas por cada cantina social (jan. a maio 2018) 

 

                   N.º de agregados familiares apoiadas no mês de janeiro a maio 2018 

Cantina Social janeiro  fevereiro março abril maio 

APAJEFÁTIMA - Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 

6 5 5 8 9 

APDAF- Associação para a Promoção e 
Dinamização do Apoio à Família  

10 9 11 11 7 

Centro de Apoio Social de Olival 6 7 7 7 7 

Centro Social Paroquial de Freixianda 6 6 6 6 6 

Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida 14 13 13 13 14 

 
Tabela 3 – N.º de agregados familiares apoiados (jan. a maio de 2018) 

1 098   ; 8%

3 392   ; 24%

1 719   ; 12%
1 332   ; 10%

6 360   ; 46%

Refeições Servidas: janeiro a maio de 2018
(N e %)

APAJEFÁTIMA - Associação de Pais

APDAF- Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família

Centro de Apoio Social de Olival

Centro Social Paroquial de Freixianda

Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida
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Gráfico2: N.º médio de agregados familiares apoiados (janeiro a maio de 2018) 

4. Intervenção Social: atendimento e acompanhamento de processos 

Relativamente à equipa da DEAS registou-se, no período em apreço, 280 atendimentos, correspondentes a 

um total de 282 motivos de atendimento, isto é, os/as cidadãos/cidadãs dirigem-se ao serviço para resolver 

problemas de ordem vária, cf. se clarifica no quadro seguinte: 

Atendimento 

1.Motivo do pedido N 

AAAF/CAF/AEC 1 

Ação social escolar 8 

Apoio de géneros 27 

Apoio económico 3 

BATO – Banco de Ajudas Técnicas 3 

Cedência de Veículo 16 

Centro Comunitário de Voluntariado 20 

Estabelecimentos Escolares 5 

Intervenção Social 51 

Outro 14 

Projeto: Passeio Sénior 5 

7

10

7
6

13

N.º médio de agregados familiares apoiados
(janeiro a maio de 2018)

APAJEFÁTIMA - Associação de Pais e Encarregados de Educação

APDAF- Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família

Centro de Apoio Social de Olival

Centro Social Paroquial de Freixianda

Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida
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Projeto: Natalidade 93 

Refeições 1.º CEB 7 

Respostas Sociais 2 

Tarifa Social 10 

Transportes Escolares 15 

Voluntariado 2 

Sub-Total 282 

2. Duração do Atendimento N 

[0m-30m[ 213 

[30m-60m[ 65 

>60m 2 

Sub-Total 280 

3. Tipo de Atendimento N 

Telefone 96 

Presencial 184 

Sub-Total 280 

4. Estado do processo N 

Análise 55 

Execução 2 

Resolvido 223 

Sub-Total 280 

Tabela 4 - Atendimentos realizados pela DEAS (12 de abril a 18 de junho 2018) 

No âmbito da intervenção social realizaram-se visitas domiciliárias, reuniões interinstitucionais, 

acompanhamentos individualizados, encaminhamentos e sinalizações de casos nas áreas da saúde, educação, 

emprego, segurança social, entre outras, acompanhamento conjunto de situações, acompanhamento de 

processos de trabalho comunitário, acompanhamento de munícipes a consultas hospitalares, entre outras 

ações fulcrais para a resolução da situação-problema.  

4.1. Comportamentos aditivos 

No âmbito da intervenção social – comportamentos aditivos, foi efetuado acompanhamento a 1 munícipe. 
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4.2. Acompanhamentos Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais é o organismo público, sob a tutela do Ministério da Justiça, 

a quem compete no âmbito da assessoria técnica aos tribunais, proceder ao acompanhamento, entre outras, 

da execução de penas e medidas não privativas da liberdade, na qual se incluem, as medidas de prestação de 

trabalho a favor da comunidade e de substituição de multa por trabalho (Artigos 58.º do Código Penal e 496.º 

do Código Processo Penal) e prestação de serviços de interesse público no âmbito da suspensão provisória do 

processo. Neste âmbito a Câmara Municipal de Ourém tem prestado colaboração através da colocação 

institucional e acompanhamento de oito arguidos na execução de trabalho comunitário, medida aplicada no 

cumprimento da injunção de horas de Serviço de Interesse Público. 

5. Psicologia Comunitária 

No que concerne à intervenção psicológica, importa referir que os/as técnicos/as que desempenham funções 

na DEAS atuam em várias áreas, a saber:   

a) Consultas de Psicologia encaminhadas pela CPCJ, Intervenção Social e entidades externas; 

b) Grupo de Trabalho de Saúde Mental do Município de Ourém; 

c) Apoio à Vítima na Estrutura de Atendimento; 

d) CPCJ de Ourém (Gestão de Processos); 

e) Equipa de Acolhimento a Refugiados/as; 

f) Equipa da Igualdade de Género; 

g) Equipa de Intervenção Psicossocial;  

h) Centro de Competências Aconselhamento de Jovens; 

i) Projetos Comunitários direcionados para populações mais vulneráveis e/ou problemáticas 

especificas; 

j) Implementação de projetos e atividades na área da educação; 

k) Formação Pais, Mães e Assistentes Operacionais em contexto escolar; 

l) Participação em palestras como orador/a; 

m) Elaboração de pareceres e relatórios técnicos e de atividades.  

De 13 de abril a 18 de junho de 2018 registaram-se os seguintes dados: 

Atividades N.º 

Centro de Competências e Aconselhamento 

Jovens (Consultas Psicologia) 
7 

Atendimentos CPCJ 25 

Reuniões da Equipa da Comissão Restrita e 

Alargada 
5 
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Atividades N.º 

Visitas Domiciliárias 5 

Atendimentos Estrutura de Apoio à Vítima 10 

Consultas de Psicologia  40 

Contactos telefónicos com MP 2 

Diligências em Tribunal 1 

Reuniões internas / Município 17 

Reuniões com outras entidades 13 

Formador/a / Orador/a 4 

Tabela 5 - Atividades realizadas pela equipa de psicólogos (13 de abril a 18 de junho de 2018) 

6. Ação Social Escolar  

No âmbito dos pedidos fora de prazo, foram apresentadas 14 candidaturas posteriores ao período definido 

para o efeito (22 de maio a 14 de julho de 2017). A análise das candidaturas foi efetuada nos termos do 

Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social 

escolar, da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência e dos Municípios, tendo sido atribuído a cada 

aluno/a o subsídio correspondente ao escalão de acordo com a documentação comprovativa do 

posicionamento do abono de família, para comparticipação do custo das refeições escolares. Salienta-se que 

aprovação destas candidaturas resulta numa medida de emergência social que garante o acesso ao direito à 

alimentação, de uma refeição equilibrada por dia. A comparticipação de refeição é acautelada nas informações 

de pagamento de refeição efetuada pela DEAS com as entidades prestadoras de serviços de refeições, no 

âmbito do programa de generalização das refeições do 1º ciclo do ensino básico. Registou-se, ainda, 4 pedidos 

de reapreciação de processos de ação social escolar 2017/2018. 

7. Tarifário Social 

 

• Tarifa para Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

No âmbito da tarifa de recolha, transporte e tratamento de resíduos sólidos urbanos está prevista a atribuição 

de tarifário social, de acordo com os seguintes editais  

− Edital n.º 187/2010 - regulamento e tabela geral de taxas e outras receitas do Município de 

Ourém; 

− Edital n.º 1144/2015 - regulamento municipal de gestão de resíduos urbanos, higiene, limpeza 

e imagem do concelho de Ourém. 

• Tarifas de Saneamento e de Ligação ao Coletor Público da Rede de Drenagem de Águas Residuais 
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No âmbito das tarifas de saneamento e de ligação ao Coletor Público da Rede de Drenagem de Águas Residuais 

previstas no Edital n.º 187/2010 - regulamento e tabela geral de taxas e outras receitas do Município de 

Ourém. 

 

• Tarifa de Venda de Água 

Na reunião de Câmara Municipal e de Assembleia Municipal, de 16 e 25 de abril de 2018, respetivamente, 

aprovou o tarifário social para tarifa de venda de água, que consiste na redução das tarifas para os/as seguintes 

utilizadores/as  

 

Tipo de 
Utilizador 

Regras de Aplicação Incidência 

Famílias 
Numerosas 

Alargamento dos escalões da tarifa variável por 
cada membro do agregado familiar que ultrapasse 
os quatro elementos: 

- Para cinco ou mais elementos: mais 6m3 
faturados no 1.º escalão (de 0 a 11m3). 

Utilizador Doméstico cuja composição do agregado familiar 
ultrapasse quatro elementos (todos os residentes com domicílio 
fiscal na habitação servida). 

Utilizador 
Doméstico 

Isenção da tarifa de disponibilidade e alargamento 
do 1.º escalão (de 0 a 15m3). 

Utilizador doméstico numa situação de carência económica 
comprovada pelo sistema de segurança social, isto é, o 
benefício de pelo menos uma das seguintes prestações sociais: 

a) Complemento Solidário de Idosos; 
b) Rendimento Social de Inserção; 
c) Subsídio Social de Desemprego; 
d) 1.º escalão do Abono de Família; 
e) Pensão Social de Invalidez. 

Utilizadores 
Não 

Domésticos 

a)  Aplicação da tarifa de disponibilidade 

aplicável a utilizadores domésticos, quando a 

disponibilidade do serviço seja equivalente à 

de utilizadores domésticos, corresponde a 

uma redução de 50% do valor da tarifa de 

disponibilidade para contadores calibre menor 

ou igual a 20mm; 

b)  Aplicação da tarifa variável do 2.º escalão 

aplicável a utilizadores domésticos, 

corresponde a uma redução de 50% 

(enquadrável no n.º1, do artigo 35.º  do 

Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Outras 

Receitas do Município de Ourém, Edital n.º 

187/2010, de 09 de março). 

Pessoas coletivas de declarada utilidade pública ou entidades 
que sejam legalmente constituídas e sem fins lucrativos. 

Tabela 6 – Tarifário Social para Tarifa de Venda de Água  

8. Protocolo de Cooperação Câmara Municipal de Ourém e APDAF-Associação para a Promoção e 

Dinamização do Apoio à Família 

Não houve apoios neste período. 

9. Núcleo Local de Inserção 

No âmbito desta parceria foram realizadas duas reuniões de trabalho, nos dias 26 de abril e 24 de maio, nas 

instalações da CMO, para discussão e aprovação dos contratos de inserção dos/as beneficiários/as do 
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rendimento social de inserção e assinatura das cartas de compromisso com os/as beneficiários/as de RSI e as 

entidades promotoras. 

 

10. Espaço Infantil  

O espaço infantil foi utilizado por 12 crianças durante o período em que os pais, as mães ou outros familiares 

usufruíram dos serviços das equipas de intervenção social e CPCJ ou se deslocaram ao atendimento geral da 

CMO. 

11. Acompanhamento do Centro de Competências e Aconselhamento para Jovens 

Trata-se de um serviço de apoio a jovens até aos 25 anos que se encontrem em situações de vida fragilizadas 

(desemprego, dificuldades de definir um projeto de vida, absentismo e abandono escolar, problemas 

psicológicos que provocam disfuncionalidade nas vivências sociais e comunitárias, entre outros).  

12. Equipamentos Sociais 

12.1. Equipamentos do Município 

O Município dispõe ainda de equipamentos sociais destinados ao alojamento de pessoas em situação de risco 

social: os apartamentos de emergência I e II e a república social. 

Apartamentos de Emergência Social I e II: é uma resposta social, para fins habitacionais, que visa acolher 

pessoas em situação de emergência ou risco, mediante a caraterização da situação social, económica ou de 

risco fundamentado pelos serviços técnicos da DEAS. São considerados essencialmente dois tipos de situações: 

Crise – carateriza-se por uma situação de grave vulnerabilidade e desproteção, resultante de não estarem 

asseguradas, a breve prazo, as condições mínimas de sobrevivência pelo que se impõe uma intervenção 

urgente e encaminhamento para os serviços locais de ação social; Emergência – carateriza-se por uma situação 

de grande vulnerabilidade e desproteção, resultante de não estarem asseguradas, as condições mínimas de 

sobrevivência e que constituam um perigo real, atual ou iminente, para a integridade física, psíquica e 

emocional do individuo/família, necessitando de intervenção imediata. Poderão beneficiar deste 

equipamento social munícipes que revelem vulnerabilidade económica, social, habitacional ou risco, situação 

devidamente fundamentada pelos serviços técnicos da DEAS. O apoio prestado é de caráter excecional e 

temporário. 

República Social (RS): é uma resposta social deste Município que surgiu da necessidade em se criar uma 

estrutura habitacional de apoio temporário a cidadãos/cidadãs excluídos/as socialmente, designadamente por 

se encontrarem sem abrigo, com problemas de alcoolismo, seropositividade ou outras doenças. A República 
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Social tem um modelo de funcionamento baseado nas repúblicas académicas dos/as estudantes 

universitários/as. Deste modo, cada cidadão/cidadã acolhido/a usufrui de uma parte privada, o quarto, e de 

partes comuns de habitação, casa de banho, cozinha, sala, despensa e espaços exteriores (varanda). Existe um 

processo de co-habitação onde os espaços comuns são geridos pelos próprios durante o período de interação. 

Só beneficiam da República Social os/as cidadãos/cidadãs que acolheram um plano de intervenção 

conducente à melhoria da sua situação de vida, autonomia e interação social.  

Neste período encontra-se alojado, nos equipamentos sociais de emergência um agregado familiar, por um 

período temporário e de forma gratuita, de modo a garantir os princípios de segurança e satisfação das 

necessidades básicas, uma vez se enquadraram numa situação de emergência social ou de risco, caracterizada 

por uma situação de vulnerabilidade económica, de risco social e habitacional. No âmbito do 

acompanhamento do processo de integração habitacional às famílias nos equipamentos sociais, 

semanalmente, foram realizadas visitas domiciliárias, com o objetivo de avaliar as condições da ocupação e 

manutenção do espaço, de acordo com as normas de utilização estabelecidas com os agregados familiares e 

definidos projetos de vida. 

12.2. Protocolo de Cooperação: POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

O Município celebrou a 07 de maio de 2018 o protocolo de cooperação, no âmbito do POAPMC, com as 

seguintes entidades: Centro Social da Ribeira do Fárrio, a APDAF – Associação para a Promoção e Dinamização 

de Apoio à Família, o CRIF – Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, o Centro Social e Paroquial de 

Freixianda e o Centro de 3.ª Idade de Gondemaria. Este protocolo tem como objeto a atribuição de um apoio 

financeiro, o qual visa financiar a aquisição de arcas de conservação de congelados ou armário frigorifico, para 

as entidades mediadoras, e equipamento de frio para uma carrinha, para o polo de receção, dotando as 

instituições de melhores recursos no cumprimento dos objetivos e diretrizes previstos no POAPMC. 

13. Centro Comunitário do Voluntariado 

O Centro Comunitário de Voluntariado constitui um equipamento social que visa dar resposta às necessidades 

da comunidade através da prática do voluntariado e de ações solidárias. No Centro Comunitário de 

Voluntariado funciona: o Espaço de Acolhimento e Bem-estar, o Banco de Ajudas Técnicas de Ourém (BATO), 

o Banco do Voluntariado Municipal de Ourém (BVO), o “Ponto de Partilha” (a Ajuda Alimentar/Campanhas 

Solidárias, os Ateliers Ocupacionais e o Espaço de Comércio Social). 

13.1. Ponto de Partilha 

O Ponto de Partilha integra a Ajuda Alimentar/Campanhas Solidárias, o Atelier Ocupacional e o Espaço de 

Comércio Social. Estas respostas fazem parte do Centro Comunitário de Voluntariado de Ourém, equipamento 
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destinado a dar resposta às necessidades das famílias socialmente desfavorecidas do concelho. No período 

em apreço foram abertos 1 processos de ação social direta e efetuou-se a atualização, acompanhamento e 

reavaliação dos processos individuais dos/as beneficiários/as do CCVO. 

• Espaço de Comércio Social  

Neste espaço foram recebidos 20 donativos e houve a entrega de bens (géneros alimentares, vestuário e 

calçado) a 70 pessoas. O espaço teve ainda uma dinâmica junto do público em geral. 

13.2. Banco do Voluntariado Municipal de Ourém (BVO) 

O BVO promove o encontro entre a procura e a oferta de voluntariado, disponibilizando informação, formação 

e apoios diversos às organizações e aos/às voluntários/as. Esta resposta visa desenvolver ações indispensáveis 

à promoção, coordenação e qualificação do voluntariado. Sendo o voluntariado um conjunto de ações de 

interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, 

programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade. De 

momento tem inscritos/as 158 voluntários/as. 

14. Bem-estar e Saúde 

14.1. Planeamento e definição de orientações para o projeto da equipa comunitária de saúde mental 

No ano 2015, tendo em conta os desafios encontrados no terreno pela equipa de intervenção social do 

Município, ao nível da doença mental grave, foi criado um grupo de trabalho, mediado pelos psicólogos da 

equipa, no qual estão envolvidos os seguintes parceiros: Município de Ourém; Laboratório de Reabilitação 

Psicossocial do Instituto Politécnico do Porto; Serviço de Psiquiatria do Centro Hospital do Médio Tejo; ACES 

do Médio Tejo; a FARPA – Associação dos Familiares e Amigos dos Doentes Psicóticos; Associação de Saúde 

Mental do Médio Tejo; CLDS-3G Ourém; e Rede de Local de Intervenção Social de Ourém. Este grupo de 

trabalho tem os seguintes objetivos: 

- potenciar a articulação entre os/as técnicos/as que intervêm na saúde mental, a nível local e 

regional; 

- facilitar os canais de comunicação, favorecendo uma resposta mais célere e eficaz na 

intervenção;  

- criar de uma rede de saúde mental no nosso concelho; 

- planear o desenvolvimento de uma estrutura prestadora de cuidados de saúde mental no 

concelho de Ourém. 

 



 
NIF: 501 280 740    .    Praça D. Maria II, n.º 1    .    2490-499 Ourém    .    T +351 249 540 900    .   F +351 249 540 908    .   e-mail geral@mail.cm-ourem.pt    .   www.ourem.pt 

 

 

 

Pág. 13 de 24 

  

 

14.1.1. Tertúlia Saúde Mental: caracterização das respostas existentes – identificação de potencialidades e 

fragilidades no terreno. 

No âmbito da intervenção do Grupo de Trabalho na área de Saúde Mental, e seguindo os objetivos definidos 

pelo mesmo, no dia 08 de junho de 2018 realizou-se a Tertúlia Saúde Mental: caracterização das respostas 

existentes – identificação de potencialidades e fragilidades no terreno. 

Esta tertúlia envolveu, para além dos parceiros deste grupo de trabalho, algumas entidades convidadas, a 

saber:  

- Programa Nacional de Saúde Mental;  

- Coordenação Regional de Saúde Mental da ARSLVT;  

- Instituto de Segurança Social- Centro Distrital de Santarém;  

- Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo;  

- Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar,  

- Autoridade de Saúde Pública;  

- Centro de Reabilitação e Integração Ouriense;   

- Centro de Reabilitação e Integração de Fátima;  

- CRI do Ribatejo – Equipa de Tratamento de Abrantes.  

Esta tertúlia teve como principal objetivo favorecer a aproximação entre as várias entidades presentes, 

bem como a reflexão sobre a temática e partilha de orientações dos serviços centrais para as entidades 

no terreno, conducentes à formalização da rede concelhia de saúde mental e ao modelo de cooperação 

entre as diferentes parcerias. Considera-se que o objetivo traçado foi alcançado.  

 

15. Atividades por áreas de Intervenção 

15.1. Infância e Juventude 

• 1.º Simpósio de Infância e Juventude 

O 1.º Simpósio de Infância e Juventude decorreu no dia 21 de abril, no auditório do Edifício-Sede dos Paços do 

Concelho. Tratou-se de uma ação determinada no Plano de Ação da Rede Social de 2018 que surgiu das 

necessidades formativas identificadas pelas instituições que compõem o Grupo de Infância e Juventude da 

Rede Social.  

Esta ação foi organizada pelo Município de Ourém, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Ourém e Centro de Formação “Os Templários”.  
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O evento integrou-se no Mês da Prevenção dos Maus Tratos e teve como objetivos aprofundar conhecimentos 

científicos sobre a infância e melhorar a promoção de direitos e a proteção das crianças e jovens. Pretendeu-

se refletir, debater e partilhar experiências, através de um conjunto diversificado de temas abordados por 

oradores especializados.  

A iniciativa destinou-se aos/às técnicos/as das áreas sociais, educação, saúde, bem como aos pais, mães e 

encarregados/as de educação, tendo participado cerca de 100 pessoas. 

• Atividade Discoteca 

Nos dias 28, 29 e 30 de maio, o Município de Ourém realizou a Festa da Criança, destinada às crianças do 

concelho que frequentam o ensino pré-escolar e 1.º CEB. Esta iniciativa contou com vários parceiros, tais como 

o Grupo de Infância e Juventude que organizou a atividade Discoteca, tendo sido assegurada pela técnica da 

Rede Social e as seguintes entidades: APAJEFÁTIMA - Associação de Pais e Encarregados de Educação, APDAF 

- Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família, ACRA - Associação Cultural e Recreativa de 

Alburitel, Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida – Casa Dr. Alves e Jardim Infantil de Ourém. 

Nos três dias participaram 2.852 crianças. 

 

15.2. Saúde 

• Dia Mundial da Asma (1 maio) – Workshop para Prevenção e Controlo da Asma 

No âmbito do Dia Mundial da Asma, decorreu no dia 02 de maio, no Auditório do Edifício-Sede do Município 

de Ourém, um Workshop com o objetivo de sensibilizar para a prevenção e controlo da asma.  

Neste Workshop foram esclarecidos diversos pontos, nomeadamente, fatores determinantes e de risco e a 

importância do exercício físico na asma.  

O mesmo teve como oradoras Enfermeiras especialistas da área da reabilitação de UCC de Ourém e como 

destinatários a comunidade, os alunos da Universidade Sénior e as turmas do Agrupamento de Escolas de 

Ourém do Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde 

• Dia Mundial do Dador de Sangue (14 junho) – III Recolha de Sangue  

Decorreu no Centro Comunitário de Voluntariado de Ourém, a III Recolha de Sangue e de Angariação de 

Dadores de Medula Óssea para a Cedace (Centro Nacional de Dadores de Células de Medula Óssea, estaminais 

ou de sangue do Cordão). Esta iniciativa foi promovida pelo Municípios de Ourém, em parceria com o Instituto 

Português de do Sangue e da Transplantação, IP e o CLDS-3G de Ourém, teve como objetivos assinalar o Dia 

Mundial do Dador de Sangue e responder a situações de doentes que necessitam de transfusões ou de 

transplante de medula e não têm dadores familiares compatíveis. 
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16. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ourém (CPCJ) 

No âmbito dos processos de promoção e proteção, os/as gestores/as de caso efetuam o encaminhamento 

para a consulta de psicologia, sempre que consideram necessário. Na sequência do referido encaminhamento 

efetuaram-se as seguintes atividades: a) Avaliação e acompanhamento psicológico de crianças e jovens; b) 

Aconselhamento e treino parental; c) Articulação/ encaminhamento para instituições e estruturas locais; d) 

Elaboração de pareceres e relatórios. Durante o período a que se reporta este relatório, os elementos da 

Comissão Restrita efetuaram 9 visitas domiciliárias, 5 acordos de promoção e proteção e 30 atendimentos. 

Realizaram-se 6 reuniões da Comissão Restrita. Relativamente à parte processual foram expedidos 67 ofícios, 

tendo-se dado entrada de 97 documentos (ofícios, emails e cartas).  

16.1. Atendimento telefónico 24h/dia 

Os elementos da equipa da comissão restrita têm, também, a seu cargo o atendimento telefónico, 

desencadeando o procedimento adequado face a uma denúncia. O telemóvel da CPCJ, vai alternando pelos/as 

vários/as técnicos/as com uma rotatividade quinzenal. 

16.2. Atividades da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ourém 

16.2.1. Sessão de Esclarecimento sobre a CPCJ na Universidade Sénior 

No dia 16 de abril de 2018 dinamizou-se uma sessão de esclarecimento sobre a CPCJ na Universidade Sénior, 

do Centro de Estudos de Fátima. 

Esta ação, realizada a convite da entidade, pretendeu esclarecer os alunos desta universidade sobre a atuação 

e intervenção das comissões de proteção de crianças e jovens.   

16.2.2. Ação de sensibilização “Maus tratos nas crianças e jovens” 

Esta ação de sensibilização decorreu no dia 18 de abril de 2018, na Junta de Freguesia de Fátima. Tratou-se de 

uma ação organizada pela Unidade de Cuidados na Comunidade da Cova da Iria e dirigida à comunidade.  

16.2.3. Semana Aventura 2018 

Deu-se início ao planeamento e organização da Semana Aventura 2018, prevista para a semana de 23 a 27 de 

julho de 2018.   

O projeto consiste num programa de atividades dirigido a crianças, dos 7 aos 12 anos, cujas famílias beneficiam 

de Rendimento Social de Inserção ou que são acompanhadas pela referida Comissão. O mesmo pretende 

atingir os seguintes objetivos: 

- reduzir a desigualdade de oportunidades de acesso a atividades culturais e de lazer das crianças 

oriundas das classes sociais mais desfavorecidas; 
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- promover atividades lúdicas que englobem uma prática pedagógica; 

- fomentar o desenvolvimento inter e intrapessoal.  

Será desenvolvido em diversos locais e terá por base o tema Splash, expressão que alude à temática da água. 

16.2.4. Ação de Sensibilização “O peso das drogas leves” 

Iniciativa cancelada, por motivos supervenientes.  

17. Igualdade de Género e Cidadania  

• Reformulação dos inquéritos por questionário, no âmbito da elaboração do Diagnóstico 

Municipal de Igualdade de Género; 

• Reunião de trabalho com a Ex.ma Sr.ª Conselheira Local para a Igualdade de Género, Dr.ª 

Fátima Vieira Lopes. 

18. Rede Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica 

A equipa está a trabalhar no planeamento e implementação da Rede Municipal de Prevenção e Combate à 

Violência Doméstica, bem como alteração de procedimentos e dinamização da Estrutura de Apoio à Vítima, 

de acordo com a legislação vigente. Realizou-se 23 Atendimentos a Vítimas e todas diligências necessárias 

para salvaguarda da situação.   

19. Acolhimento e acompanhamento de refugiados/as 

No âmbito do acolhimento de refugiados/as pelo nosso Município em articulação com Conselho Municipal de 

Refugiados, a equipa técnica é responsável local pelo acolhimento e acompanhamento de 19 cidadãos/cidadãs 

Eritreus e Iraquianos. Desenvolve as seguintes tarefas: preparação do acolhimento, integração dos/as 

cidadãos/cidadãs na comunidade, acompanhamento nos cuidados médicos, organização de atividades de 

integração social e aprendizagem da língua, encaminhamento para serviços de finanças, segurança social, 

exploração do território, transportes, entre outras. Neste momento: 

• 10 dos/as cidadãos/cidadãs já se encontram integrados/as no mercado de trabalho; 

• 2 adolescentes estão com integração muito positiva no contexto escolar; 

• 3 refugiados/as foram certificados/as por concluírem com sucesso aprendizagem/formação 

em Português; 

• Tem sido explorado o mercado de trabalho com vista à integração socio profissional e escolar 

dos/as restantes; 

• A integração de refugiados/as por parte do nosso Município tem vindo a ser distinguida pelo 

Conselho Português de Refugiados; 
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• Foi realizada a receção e acolhimento de mais 3 refugiados/as no dia 23 de abril de 2018, no 

aeroporto de Lisboa. 

 
 

Atividade Equipa de Apoio a Refugiados  Total 

Atendimentos 52 

Diligências Externas (Saúde, Escolas, CPR, SEF, 
ACM) 

66 

Visitas Domiciliárias 45 

Reuniões Município  13 

 
Tabela 7 – Procedimentos realizados junto aos/às refugiados/as (14 de abril a 18 de junho de 2018) 

 

20. Apoio à Natalidade e à Infância  

Na reunião de 5 de fevereiro a Câmara Municipal deliberou submeter o projeto de regulamento a 

consulta pública. A 03 de abril de 2018 foi publicado em Diário da República, através do Aviso n.º 

4364/2018, que o Projeto de Regulamento de Apoio à Natalidade e à Infância encontra-se por um 

período de 30 dias úteis em consulta pública, nos termos e para efeitos do artigo 101.º do Decreto-Lei 

n.º 4/2015, de 07 de janeiro, tendo terminado o prazo a 17 de maio de 2018. 

Durante este período foram apresentadas na Câmara Municipal algumas sugestões à Proposta de 

Regulamento supracitada, por 11 munícipes. 

O Município de Ourém, através do Edital nº 30/2018, informou que está aberto o período de pré-

candidatura ao Apoio à Natalidade e à Infância, que iniciou, excecionalmente, a 4 de abril de 2018 e 

decorre até à entrada em vigor do regulamento. 

 

 

 

21. Formação 

• Participação no curso Enquadramento Legal do Sistema de Proteção de Crianças e Jovens e 

CPCJ, que decorreu no dia 02 de maio de 2018, em Pombal. Curso organizado pela CNPDPCJ 

e co-financiado pelo POISE.  

22. Outras atividades  
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• Entrevistas no âmbito do Procedimento Concursal Comum da carreia/categoria de técnico 

superior – área funcional de serviço social. 

DOMÍNIO: EDUCAÇÃO 

No âmbito das atividades da área da educação destaca-se o acompanhamento das atividades escolares nas 

diversas vertentes da responsabilidade do Município, designadamente o acompanhamento do ano letivo 

2017/2018 no que se refere aos transportes escolares, às atividades de animação e de apoio à família, à 

componente de apoio à família, às refeições escolares, às atividades de enriquecimento curricular e às 

dinâmicas escolares 

 

1. Transportes Escolares, atividades e comitivas salientam-se as seguintes ações  

 

1.1. Transportes escolares - ano letivo 2017-2018 

Foram realizados os seguintes transportes/atividades: 

• Análise e resolução de todos os pedidos de transportes dos/as alunos/as do Pré-Escolar e 1.º CEB; 

• Análise e verificação in loco dos pedidos apresentados; 

• Atendimento telefónico ou presencial de vários/as encarregados/as de educação para inscrição nos 

transportes escolares; 

• Implementação dos itinerários de transportes municipais para a deslocação dos alunos para as 

Piscinas no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular para a 4.ª rotação. 

 

1.2. Transportes para atividades realizados com a frota municipal 

Conforme consta da tabela em anexo, foram realizados, de abril a início de junho, 168 serviços, percorridos 

16.849 km e transportados 4.508 passageiros para diversas atividades para além dos transportes escolares 

regulares dos alunos do Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB, nomeadamente: 

• Atividades desenvolvidas pelos Agrupamentos de Escolas, 

• Deslocação com os refugiados, 

• Deslocação das coletividades no âmbito do apoio ao Associativismo, 

• Deslocações de comitivas, 

• Visitas à Vila Medieval, 

• Visitas ao Museu Municipal, 

• Visitas de estudo. 
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Tipo de deslocação 
Número 

de 
serviços 

Número 
de Km 

Passageiros 
Transportados 

Associativismo 23 5243 583 

Atividades Biblioteca 3 73 53 

Atividades clubes 1 950 102 

Atividades escolares  34 4997 1099 

Atividades outros serviços 14 1443 501 

CPCJ 1 26 2 

Festa da Criança 3 616 416 

Passeio Sénior (instituições) 1 1816 164 

Refugiados 2 286 13 

Visita de estudo 14 3143 645 

Visita Museu Municipal 4 77 75 

Visita Vila Medieval 5 150 189 

Total  105 18820 3842 
 

Tabela 8 - Registo dos serviços realizados com a frota municipal por tipo de serviço, de abril a junho 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos serviços realizados de abril a junho por tipo de serviço 
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Gráfico 4 - Distribuição dos passageiros transportados de abril a junho por tipo de 

 serviço 

 

1.3. Preparação do Plano de transportes escolares para o ano letivo 2018-2019 

A equipa da educação está a analisar os dados solicitados aos vários estabelecimentos de ensino referente à 

previsão dos alunos a transportar para o próximo ano letivo, por forma a poder apresentar o Plano de 

Transportes Escolares para 2018-2019. 

Preparação e elaboração de informações para implementação das refeições dos alunos do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento de Educação Pré-Escolar e Programa de Generalização das Refeições Escolares 

do 1º. CEB e dos transportes escolares e Aulas de Enriquecimento Escolar. 

 

2. Atividades da área da educação 

2.1. Análise pedidos de intervenção 

No período em apreço, foram analisados pedidos de intervenção nos seguintes domínios: 

• Cedência de mobiliário, pedidos de arranjo informático e outros; 

• Colaboração com a secção de património e notariado na gestão do equipamento escolar. 

 

2.2. Recursos humanos pessoal não docente 

Neste campo procedeu-se: 

• Atualização mensal do ficheiro com os vencimentos do Pessoal Não Docente; 

• Comunicação mensal ao IGeFE das alterações dos vencimentos contantes nos mapas do Pessoal Não 

Docente; 
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• Colocação de recursos humanos através de empresa de trabalho temporário por forma a fazer face à 

falta de recursos humanos em alguns estabelecimentos de ensino por baixa médica. 

 

2.3. AAAF-CAF 2017/2018 

• Tratamento mensal dos registos de assiduidade dos alunos inscritos nas AAAF e CAF na plataforma da 

Edubox por parte das instituições. 

 

2.4 Festa da Criança 2018 

• O Município de Ourém realizou nos dias 28, 29 e 30 de maio a Festa da Criança 2018, que contou com 

a participação de cerca de 2.852 crianças no Centro de Negócios, Espaço Jovem, Mercado Municipal, 

Biblioteca Municipal, Museu Municipal bem como nas instalações da PSP e da GNR subordinada ao 

tema "Alegria e Diversão".  

 

2.5. Projetos implementados na área da Educação em parceria com a CIMT 

 

2.5.1. Plataforma EduBox 

Tratamento dos dados inseridos pelas instituições na Plataforma Edubox relativos às refeições escolares e 

serviços de apoio à família. 

 

2.5.2. Regime Jurídico Do Serviço Público De Transporte De Passageiros 

A equipa de trabalho, constituída por despacho do Exmo. Senhor Presidente de 12-12-2017, 

coordenada pela Exma. Senhora Vereadora Isabel Costa, na qual consta um elemento da DEAS, está 

atualmente a proceder à recolha das necessidades de reforço da rede atual face às imposições legais de 

serviços mínimos de transportes públicos. 

Resposta ao questionário da CIMT sobre os terminais rodoviários de Ourém e Fátima, no âmbito da 

aplicação do RJSTPP. 

Elaboração do documento sobre os requisitos para a elaboração do caderno de encargos no âmbito da 

aplicação do RJSTPP. 

Análise do relatório referente à sinistralidade rodoviária, no âmbito do plano intermunicipal de 

segurança rodoviária. 

2.5.3. PEDIME 



 
NIF: 501 280 740    .    Praça D. Maria II, n.º 1    .    2490-499 Ourém    .    T +351 249 540 900    .   F +351 249 540 908    .   e-mail geral@mail.cm-ourem.pt    .   www.ourem.pt 

 

 

 

Pág. 22 de 24 

  

Estão a ser finalizadas as informações para iniciar os procedimentos concursais com vista à implementação 

das atividades aprovadas em candidatura ao Centro 2020, nomeadamente: 

1. Centro Local para a Promoção do Sucesso Educativo (informação n.º 229/2018); 

2. Plano Estratégico Educativo Municipal e revisão da Carta Educativa do Município de Ourém 

(informação em fase de elaboração). Procedeu-se análise de entidades com experiência na elaboração 

de cartas educativas e consulta preliminar de mercado com vista à Revisão da Carta Educativa do 

Concelho de Ourém e Fátima, e à elaboração do Plano Estratégico Educativo Municipal; 

3. Tecnologias na educação: novas formas de aprender e ensinar (informação nº 190/2018); 

4. Atividades experimentais para a promoção da cultura científica (informação n.º 135/2018). Neste 

caso, o concurso será lançado pela CIMT. 

 

2.6. Formação 

• Orador no Projeto “Café com Calma” no Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel 

Lopes Perdigão: Parceria entre o Município de Ourém e o Agrupamento de Escolas Cónego 

Dr. Manuel Lopes Perdigão. Um Técnico da DEAS preparou e foi formador de pais no projeto 

“Café com Calma”. Estiveram presentes cerca de 30 pais do ensino pré-escolar do 

agrupamento. A ação abordou o desenvolvimento das crianças em idade pré-escolar.    

2.7. Planeamento e definição de orientações para o Centro Local para a Promoção do Sucesso Educativo 

Pretende-se com a criação do Centro Local para a Promoção do Sucesso Educativo criar de uma equipa 

multidisciplinar que assegure respostas multinível, incluindo apoios sociais e saúde, na educação pré-escolar 

e nos ensinos básicos e secundário. Prevê-se que a mesma seja constituída por 3 psicólogos (1 educacional, 1 

clínico e 1 clínico com especialidade em terapia familiar), 1 terapeuta da fala e 1 nutricionista. 

A equipa deverá, em conjunto com os agrupamentos de escolas, definir de forma clara os objetivos a atingir 

para cada aluno/situação/família com dificuldades. 

O plano de intervenção individual deverá abranger: 

• Técnicas mais adequadas à tipologia do problema diagnosticado; 

• Técnicas de intervenção: 

a) Estimulação competências (áreas deficitárias – emocional, académica, matemática, leitura 

e escrita), 

b) Intervenção parental com recurso a programas estruturados e devidamente aferidos para a 

população portuguesa (ex: mais família, mais criança), 
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c) Intervenção comportamental de acordo com a problemática, sendo que se poderá intervir 

em grupo/turma ou individual. 

2.8. Dia Mundial do Ambiente – Projeto "Ourém Mais Limpo 2018" 

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, e do projeto "Ourém Mais Limpo 2018", o 

município promoveu, entre outras atividades, um concurso de desenho destinado aos alunos do pré-escolar 

e do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, com vista à sensibilização da população para a importância da 

proteção e preservação do ambiente.   

Para o efeito, foram elaboradas as normas de participação, as quais foram aprovadas em reunião de Câmara 

do pretérito dia 21 de maio. Destas normas foi dado conhecimento aos agrupamentos de escolas de Ourém, 

a fim de serem remetidas aos estabelecimentos escolares do município. 

Ao concurso referido, concorreram 35 crianças, pertencentes aos seguintes estabelecimentos e agrupamentos 

escolares:  

- Jardim de Infância de Pisão/Matas - Agrupamento de Escolas de Ourém; 

- Jardim de Infância do Bairro - Agrupamento de Escolas de Ourém; 

- Jardim de Infância do Centro Escolar de St.ª Teresa - Agrupamento de Escolas IV Conde de 

Ourém; 

- Jardim de Infância de Atouguia - Agrupamento de Escolas IV Conde de Ourém; 

- 1.º Ciclo do Ensino Básico do Bairro - Agrupamento de Escolas de Ourém; 

- 1.º Ciclo do Ensino Básico do Centro Escolar de St.ª Teresa - Agrupamento de Escolas IV 

Conde de Ourém. 

Dos 35 desenhos foram premiados 6 desenhos, três do primeiro ciclo do ensino básico e três do pré-escolar. 

3. Clube Aprender e Brincar 

O Clube Aprender e Brincar é uma resposta social de apoio às famílias e crianças que frequentam o pré-escolar 

e o 1.º ciclo do ensino básico do Complexo Escolar de Carvoeira, do Centro Escolar de Freixianda, do JI/EB1 de 

Mata, do JI/EB1 de Pinheiro e do JI/EB1 de Pisões. Esta resposta integra um serviço de apoio às famílias e às 

crianças que frequentam esses estabelecimentos de ensino, de modo a ocupar os tempos livres das crianças 

em idade pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, a promover o desenvolvimento pessoal e social da criança e 

a proporcionar a cada criança condições de bem-estar, segurança e ocupação extraescolar. O seu 

funcionamento resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Ourém, a Ourémviva, E.M., S.A. e o 

Agrupamento de Escolas de Ourém e Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão - Caxarias. 

Foram feitas 10 visitas aos Clubes e 4 reuniões internas com a equipa da DEAS e colaboradoras dos clubes.   
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Com o processo de internalização da Ouremviva, desde junho que os clubes passaram a estar à inteira 

responsabilidade dos agrupamentos de escolas e da DEAS.  

• Ano letivo 2017/2018 

Nos Clubes Aprender e Brincar estão inscritas: 

− Clube Aprender e Brincar da Carvoeira: 16 crianças do pré-escolar e 11 do 1º CEB; 

− Clube Aprender e Brincar da Freixianda: 45 crianças do pré-escolar e 18 do 1.º CEB; 

− Clube Aprender e Brincar da Mata: 12 crianças do pré-escolar e 12 do 1º CEB; 

− Clube Aprender e Brincar do Pinheiro: 17 crianças do pré-escolar e 17 do 1º CEB. 

ESTATÍSTICAS 
 

Tipologia N.º 

1. Reuniões 

1.1 Reunião com instituições externas 12 

1.2. Reuniões internas 16 

2. Atendimentos / Consultas 

2.1. DEAS 280 

2.2. Refugiados/as 52 

2.3. CPCJ 30 

2.4. Consultas de Psicologia 40 

2.4. NAV 23 

2.5. Atendimentos Centro de Competências e 
Aconselhamento Jovens 

7 

3. Visitas Domiciliárias 

3.1. Refugiados/as 45 

3.2. CPCJ 9 

3.3. Intervenção Social 2 

Tabela 9 – Estatísticas da DEAS 
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ANEXO E - Relatório de Atividades 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES (21/06/2018) 

 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

 

SMEPE – Serviços de Manutenção de Espaços Públicos e Estaleiro 

 
Procedeu-se com a Brigada de Pintura aos seguintes serviços: pintura de muro do cemitério municipal, 
pintura de módulos para a Feirourém, pintura de material de semáforos;    
 
Procedeu-se com a Brigada de Eletricistas aos seguintes serviços: reparação de semáforos  em Fátima, 
reparação de iluminação da escola primária na Vila Medieval, montagem de iluminação na escola IV Conde 
de Ourém, construção de gambiarras para iluminação da Feirourém; 
  
Procedeu-se com a Brigada de Conservação da Rede Viária aos seguintes serviços: conservação e limpeza de 
bermas e valetas na freguesia de Atouguia, união freguesias Cercal / Matas, união de freguesias Gondemaria 
/ Olival e freguesia de Urqueira; 
 
Procedeu-se com a Brigada de Calceteiros aos seguintes serviços: reparação de calçadas na zona urbana de 
Ourém e Fátima; 
 
Procedeu-se com a Brigada de Pedreiros aos seguintes serviços: reparações de aquedutos em S. Jorge, 
Freixianda, reparação de sinalização em Fátima e Ourém, reparação de linha de água em Gondemaria, apoio 
na montagem da Feirourém, reparação de passeios na zona urbana de Ourém;    
Procedeu-se com a Brigada de Carpinteiros aos seguintes serviços: mudança de mobiliário para o pavilhão do 
Montelo, reparação de pavimento em madeira no Agroal, remoção de parque infantil no Fórum Parque em 
Fátima, apoio à festa do dia da criança, montagem da Feirourém, apoio ao dia aberto na escola IV Conde de 
Ourém;   
 
Procedeu-se com a Brigada de Pavimentação aos seguintes serviços: recolha de grades para a corrida da 
Paz, reparação de caminhos com massa a frio na área do concelho, reparação de berma na E. R. 356, 
reparação de sinalização na rede viária,  apoio na montagem da Feirourém;   
 
Procedeu-se com a Brigada Urbana (piquete) aos seguintes serviços : recolha de publicidade ilegal, recolha 
de animais abandonados, apoio na montagem da Feirourém;     
 

Conservação, Vigilância e Limpeza do Parque Linear e Mercado Municipal 

Tarefas habituais relacionadas com a conservação, vigilância e limpeza das áreas que compõem o Parque 
Linear e o Mercado Municipal, incluindo-se o Espelho de Água e Parque de Feiras e Mercados, bem como o 
Edifício do Mercado Municipal, constituem importantes pontos de promoção do desenvolvimento económico, 
mas também de locais de lazer e contato social, sendo que, e considerando a sua proximidade, estão 
diretamente relacionados uns com os outros, revelando-se necessário manter os espaços referidos em 
perfeitas condições de utilização, tanto por comerciantes, como pela população em geral que ali se desloca. 
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Efetuou-se a manutenção de alguns postes de iluminação existente no espaço de Feiras e Mercados, os quais 
se encontravam tombados sob o pavimento. 

No parque infantil do Parque Linear, efetuou-se a reposição de um painel de jogo que se encontrava partido. 

Limpeza e vigilância de Edifícios e Sanitários Públicos 

Os edifícios e sanitários públicos são espaços de frequente utilização por parte dos munícipes, devendo, como 
tal, encontrar-se em perfeitas condições de utilização e de salubridade, assim procedeu-se às limpezas dos 
vários edifícios municipais. 

Neste âmbito é efetuado diariamente a abertura e fecho dos sanitários públicos (Praça da República, Praça do 
Município, Parque António Teixeira, Mercado Municipal), bem como dos espaços públicos Mata Municipal e 
Cemitério Municipal. 

Espaços Verdes Escolares e Jardins Municipais 

Tarefas habituais da manutenção dos Espaços Verdes Escolares e Jardins Municipais, que passam pelo corte 
de relva, limpeza de ervas/infestantes nos espaços verdes e áreas de recreio, limpeza de árvores e arbustos e 
poda de árvores. 

No jardim do Agroal, foi refeito todo o relvado com tapete de relva e criado um passadiço em lajetas de brita 
ao longo deste.  

Recolha de Resíduos e Manutenção de infraestruturas de Saneamento 

No que respeita à recolha de resíduos volumosos, efetuaram-se os pedidos das recolhas semanais nas 
freguesias como calendarizado. 

Efetuaram-se recolhas pontuais de resíduos, que foram depositados junto a ecopontos por outrem, na 
freguesia de Seiça 

Quanto às redes de saneamento efetuaram-se as vistorias/manutenções da rede de esgotos do concelho 
(coletores, estações elevatórias, emissários e sifões). 

Relativamente à estação elevatória da Rua da Centieira, foram substituídas as duas bombas existentes, e 
refeita as ligações/alterações elétricas necessárias. 

Outros: 

Transporte e recolha das bancas dos Mercados Ecorurais do Estaleiro para a Praça da República, afim da 
realização da referida atividade. 
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Reparação, Manutenção do Parque de Máquinas e Viaturas e Serralharia 

   Trabalho efetuado na oficina 

Tipo Viatura 
Matricula / 
Referência 

Tipo de intervenção 
Descrição sumária do 

trabalho 

Iveco 56-45-UN Reparação Reparar transmissão 

Toyota OT-83-84 Reparação / Manutenção 
Reparar bombas de 
embraiagem e revisão geral 
para inspeção 

Volvo 21-86-UV Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

Nissan XD-68-26 Reparação 
Eliminar fugas de óleo no 
motor 

Nissan 48-92-TG Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

Iveco 85-63-GO Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

Iveco 85-66-GO Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

Iveco 71-58-GO Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

Mazda 06-90-TU Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

Iveco 11-GG-78 Reparação 
Substituir os rolamentos de 
cubo de frente e substituir 
pastilhas 

Toyota 90-FE-83 Reparação Substituir tubo de interculer 

Mercedes - Vito 65-29-TM Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

Mazda 06-90-TU Reparação 
Montar diverso material para 
inspeção 

Iveco 04-FI-05 Reparação Afinar travões 

Iveco 71-58-GO Manutenção Mudar óleo e substituir filtros 
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Renault 87-85-TF Reparação Substituir pastilhas de travão 

Toyota 45-FF-88 Reparação Substituir lâmpadas 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

Mitsubishi 76-GA-08 Reparação 
Substituir lâmpadas e afinar 
taipais 

Mini Retro 48-PQ-01 Reparação 
Substituir terminais de 
direcção e revisão geral 

Toyota 90-FE-84 Reparação Substituir tubo do interculer 

Volvo 38-18-VB Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

Nissan 29-71-LF Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

Toyota 87-94-OE Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

VW Golf 30-04-TE Reparação 
Eliminar barulhos nos 
sinoblocos 

Mitsubishi 76-GA-08 Reparação / Manutenção Revisão geral para inspeção 

Toyota 90-FE-83 Reparação Reparar luzes 

Iveco 56-46-UE Reparação 
Efectuar diversas 
reparações 

Volvo 38-18-VB Manutenção Mudar óleo e filtros 

Trator 33-90-GU Manutenção Mudar óleo e filtros 

Toyota 37-59-RT Reparação / Manutenção 
Desmontar viatura para 
revisão 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

Iveco 04-FI-06 Manutenção 
Mudar óleo e filtros, reparar 
luzes e afinar travão de mão 

Renault Clio 43-72-XU Reparação / Manutenção 
Revisão geral para inspeção 
e substituir diverso material 
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Centro Escolar 
Ourém 
Nascente 

 Reparação Fazer revisão no gerador 

Trator 33-90-GU Reparação 
Substituir cruzetas de 
transmissão 

Iveco 71-58-GO Reparação Reparar avaria no motor 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

Niveladora FIATHITACHI Manutenção 
Mudar óleo e filtros e 
eliminar fuga de óleo na 
direção 

Toyota 87-94-OE Manutenção Mudar óleo e filtros 

Retro JCB 61-PZ-24 Reparação 
Desmontar para reparar 
travões 

Iveco 76-80-OG Reparação 
Reparar banco e fixar cintos 
de segurança 

Toyota 37-59-RT Reparação 
Continuação de reparação 
para inspeção 

Mercedes 96-03-PR Reparação / Manutenção 
Mudar óleo e revisão geral 
para inspeção 

Retro 61-PZ-23 Reparação Reparar travões 

Renault Clio 87-94-TF Reparação Revisão 

Mitsubishi 76-GA-08 Reparação 
Apertar abraçadeiras de 
mola de frente 

NewHolland 08-89-UV Manutenção Mudar óleo e filtros 

Opel Movano 43-20-SH Reparação 
Eliminar publicidade e 
desmontar tacografo 

Opel Movano 43-51-SH Reparação 
Eliminar publicidade e 
desmontar tacografo 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

Nissan 48-92-TG Reparação 
Desmontar cabeça do motor 
para verificação de avaria 

Mitsubishi XB-54-42 Reparação / Manutenção 
Desmontar diverso material 
para revisão de inspeção 
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Toyota 37-56-RT Reparação 
Começar a desmontar 
viatura para inspeção 

Toyota 99-HT-69 Reparação / Manutenção 
Mudar óleo e filtros, preparar 
viatura para inspeção 

Iveco 04-FI-05 Reparação 
Substituir pastilhas, 
avisadores e afinar travão de 
mão 

BMW 10-40-UJ Reparação Revisão 

Iveco 32-BM-32 Manutenção Mudar óleo e filtros 

Iveco 56-46-UN Reparação 
Verificar avaria na 
embraiagem 

Trator 33-90-GU Reparação 
Deslocação à Amieira para 
substituir tubo de hidráulico 

Toyota 37-56-RT Reparação Eliminar publicidade 

Oficina   Arrumação e Limpeza 

Para além deste serviço foi feito toda a manutenção das viaturas ligeiras como lavar, atestar, e 
outros serviços que aparecem na Hora e são resolvidos. Também se reparam Geradores, 
Placas Vibradoras, Roçadores e Motosserra. 

 
 

Trabalho Realizado na Serralharia 
 

• Aplicação do Gradeamento - Capela das Louças. 

• Reparar Palco - Praça Mouzinho de Albuquerque. 

• Reparar Diverso Mobiliário - Secção Património. 

• Reparar Fechadura do Portão - Secção de Pintura. 

• Reparar Fechaduras das Portas do Túnel de Fátima. 

• Construção de Poleias. 

• Construção de Tampas para Urnas de Votos. 

• Cortar Pernas de Mesa. 

• Construção de Suportes em Chapa para Identificação das Ruas da Cidade. 

• Alteração de Tampas para Calçada. 

• Alteração de Postes de Sinalização. 

• Reparação de Jaulas para Apanhar Animais. 

• Reparar Painéis de Publicidade. 

• Construção de Bases para Pinos. 

• Reparação de várias Cadeiras do Município. 

• Construção de Grelhas e Aros em V para a Rede Viária do Concelho. 

• Construção de Grelhas para a Rede Viária do Concelho. 

• Construção de Tubos e Uniões de Acrescentos para Sinalização Rodoviária. 

• Construção, Montagem e/ou Reparação de Abrigos Rodoviários. 
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• Construção de Chumbadores e Bancos para Abrigos. 

• Reparação de Várias Placas de Localidade, Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal. 

• Construção e Reparação de Vários Pinos para a Cidade Ourém e Fátima. 

• Reparação de Barreiras de Proteção. 

• Fazer Várias Reparações e Aros com Rede no Canil Municipal. 
 

 

Fiscalização 

 

Fiscalização de Empreitadas 

Reabilitação da Rede Viária do Concelho de Ourém - Zona Norte; 

Alteração de coletor de esgotos domésticos na Rua do Carvalhal – Fontainhas de Seiça – Seiça – Ourém; 

Muro de suporte de terras no Olival – União freguesias Gondemaria – Olival; 

Reabilitação da Rede Viária do Concelho de Ourém - Zona Sul; 

EN356 - Intervenção para a Salvaguarda da vida humana - Lei 27/2006 de 3 de Julho; 

Requalificação da rua professor Dr. Guilherme barros e Cunha – Seiça; 

Rede de drenagem de águas residuais nas freguesias de Cercal, Matas e Espite; 

Execução da nova rede de águas no jardim de infância da Gondemaria; 

 

Projetos 

Projeto para a construção de passeios na Rua Principal do cercal; 

Projeto de reabilitação da rede viária na freguesia de Atouguia, estrada do outeiro Gordo e rua vale das 

Sobreiras; 

Estimativa orçamental para a reabilitação da rede viária do concelho, Rua Principal Largo da Capela no 

Resouro, Estrada da Amieira em Urqueira, Rua Luís de camões em Vilar dos Prazeres, Rua do Mirante em Vilar 

dos Prazeres, Rua Carlos Vaz faria de Almeida em Vilar dos Prazeres e Rua Fonte do Oleiro no Caneiro; 

Projeto de estrutura de contenção na ER 356, Rio de Couros, junto das bombas de combustível (em execução). 

Estimativa orçamental para beneficiação do CM 1019e EM606; 

Estimativa orçamental para drenagem de águas pluviais no Regato; 

 

Fiscalização de empreitadas promovidas por outras entidades: 

 

• Empreitadas promovidas pela BeWater; 
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Reparação, Manutenção do Parque de Máquinas e Viaturas e Serralharia 

Trabalho efetuado na oficina 

 

Tipo Viatura 
Matricula / 
Referência 

Tipo de intervenção 
Descrição sumária do 

trabalho 

Volvo OQ-34-21 
Reparação / 
Manutenção 

Revisão geral para inspeção 

Mazda 06-90-TU Reparação Ver folgas no eixo da frente 

Mini Pá 
Carregadora 

CAT Reparação 
Substituir tubo e eliminar 
folgas do balde 

Trator 
NewHolland 

33-90-GU Reparação Substituir tubo de hidráulico 

Opel Movano 43-20-SH 
Reparação / 
Manutenção 

Revisão geral para inspeção 

Renault Clio 87-94-TF 
Reparação / 
Manutenção 

Revisão geral para inspeção 

Niveladora FIATHITACHI FG-75 
Reparação / 
Manutenção 

Eliminar fugas de óleo na 
mesa 

Nissan 48-92-TG 
Reparação / 
Manutenção 

Desmontar material para 
inspeção 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

Nissan Patrol UL-95-98 Reparação 
Substituir sinoblocos e 
amortecedores de trás 

Toyota 90-FE-94 Reparação Substituir lâmpadas 

Renault Clio 87-92-TF 
Reparação / 
Manutenção 

Substituir kit distribuição e 
embraiagem 

Iveco 52-EC-57 Manutenção Geral Substituir filtros e óleo 

VW Golf 30-04-TE Manutenção Geral Revisão geral para inspeção 

VW Golf 05-53-QJ Manutenção Geral 
Desmontar caixa de 
velocidades para reparar 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

VW Golf 05-52-QJ Reparação 
Colar grelha do radiador e 
substituição de matrícula 
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Iveco 32-BM-32 Manutenção Geral Revisão geral para inspeção 

Retro FAI 18-RF-89 
Reparação / 
Manutenção 

Revisão geral nas luzes 

Volvo OQ-34-21 
Reparação / 
Manutenção 

Substituir bomba de direção, 
rótulas e revisão geral para 
inspeção 

Mini Pá 
Carregadora 

CAT Reparação 
Apertar bateria e substituir 
terminais 

VW Golf 79-DI-64 Reparação 
Eliminar barulhos na 
suspensão e desmontar 
caixa para reparar 

Ford Transit 80-88-GH Reparação 
Substituir bomba de 
alimentação e filtro de 
gasóleo 

Oficina   
Fazer um candeeiro de 
bancada 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

Nissan Patrol UL-95-98 
Reparação / 
Manutenção 

Eliminar fuga de óleo de 
direção 

Retro JCB 61-PZ-24 Reparação Reparar folgas transmissão 

Nissan 28-58-XR Reparação 
Substituir correia de 
alternador e tensor 

Toyota 45-FF-88 Manutenção Geral Substituir óleo e filtros 

Iveco 56-46-UN Reparação Montar depósito de água 

Toyota 90-FE-84 
Reparação / 
Manutenção 

Substituir tensor correias do 
alternador, óleo e filtros 

Mitsubishi 76-GA-08 
Reparação / 
Manutenção 

Desmontar banco para 
reparar 

Trator  33-90-GU 
Reparação / 
Manutenção 

Substituir facas e desmontar 
rodas para substituir pneus 

VW Golf 79-DI-64 Reparação 
Montar caixa de velocidades 
e componentes 

Renault Clio 87-85-TF Manutenção Revisão geral para inspeção 

Oficina   Limpeza e Arrumação 
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Iveco 04-FI-04 Reparação 
Desmontar rodas e ver 
travões 

Ford Connect 24-HL-45 Manutenção Revisão geral para inspeção 

MAN 79-FM-57 Reparação 
Reparar avaria nas correias 
do AC 

Opel Movano 43-37-SH Reparação Mudar óleo e filtros 

VW Golf 79-DI-64 Reparação 
Substituir cubos rodas da 
frente 

Mini Retro 48-PQ-01 Reparação 
Substituir depósito óleo 
hidráulico e filtros 

Renault Clio 87-92-TF 
Reparação / 
Manutenção 

Revisão geral para inspeção 

Oficina   Limpeza e Arrumação 

VW Golf 05-53-QJ Reparação 
Montar caixa de velocidades 
e substituir cardãs nas 
transmissões 

Nissan 48-92-TG Reparação Revisão geral para inspeção 

Nissan Patrol UL-95-98 Reparação Revisão geral para inspeção 

Renault Clio 87-94-TF Manutenção Revisão geral para inspeção 

Iveco 11-GG-78 Reparação 
Substituir rolamento roda 
de trás direita e pastilhas 

Volvo 21-86-UV Manutenção 
Manutenção geral e revisão 
para inspeção 

Nissan XD-68-26 Manutenção Mudar óleo e filtros 

Volvo OQ-34-21 
Reparação / 
Manutenção 

Mudar óleo e filtros 

Oficina   Arrumação e Limpeza 

Para além deste serviço foi feito toda a manutenção das viaturas ligeiras como lavar, atestar, e 
outros serviços que aparecem na Hora e são resolvidos. Também se reparam Geradores, 
Placas Vibradoras, Roçadores e Motosserra. 

Trabalho Realizado na Serralharia 

• Reparação da Estrutura da Tenda DAC; 
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• Reparação de uma Secretária da Secção de Recursos Humanos; 

• Desmontar Fechadura do Portão do Cemitério para Construção de uma Chave; 

• Aplicação de uma Fechadura de um Portão em Cascalheira do Grilo – Fátima; 

• Reparação de um Poste para Fátima; 

• Construção de Tampas para Urnas de Votos; 

• Cortar Pernas de Mesa - Escola EB2 Caxarias; 

• Construção de Suportes em Chapa para Identificação das Ruas da Cidade; 

• Alteração de Tampas para Calçada - Freguesia das Matas (Cercal); 

• Alteração de Postes de Sinalização; 

• Reparação de Jaulas para Apanhar Animais; 

• Construção de Suportes para Prateleiras; 

• Cortar Vigas de Suporte Painéis de Publicidade; 

• Soldar Portão ECO-CENTRO Fátima; 

• Reparar Painéis de Publicidade; 

• Construção de Bases para Pinos; 

• Reparação de várias Cadeiras do Município; 

• Construção de Grelhas e Aros em V para a Rede Viária do Concelho; 

• Construção de Grelhas para a Rede Viária do Concelho; 

• Construção de Tubos e Uniões de Acrescentos para Sinalização Rodoviária; 

• Construção e/ou Reparação de Abrigos Rodoviários; 

• Construção de Chumbadores e Bancos para Abrigos; 

• Reparação de Várias Placas de Localidade, Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal; 

• Construção e Reparação de Vários Pinos para a Cidade Ourém e Fátima; 

• Reparação de Barreiras de Proteção; 

• Fazer Várias Reparações e Aros com Rede no Canil Municipal; 

 

 

Chefe Divisão Obras Municipais 

 

Rui Teixeira 

 
 
 
  



 

 
 

 

 
 

ANEXO F 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO E TERRITÓRIO 
 

À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/06/2018 
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ANEXO F - Relatório de Atividades 
 

Apresentamos as atividades desenvolvidas pelos colaboradores da Divisão de Gestão Urbanística (DGU) de 

abril e maio de 2018: 
 

➢ Relativamente às atividades desenvolvidas pela Chefe de Divisão, no período referido, constam 16 

Processos Informados, 1010 Pareceres para despacho, 12 Visitas ao Local, 45 Atendimentos Presenciais, 

50 Atendimentos Via Telefone, 37 Reuniões (realizadas na CMO e no Exterior) e 10 Vistorias a 

estabelecimentos de alojamento local. 

 

➢ Quanto às atividades desenvolvidas pelos Técnicos afetos à DGU contam-se 201 Processos informados, 

(incluindo SPO e SGD), 111 Atendimentos Presenciais, 13 Atendimentos Via Telefone, 2 Reuniões Técnicas, 

e por último 19 Vistorias. 

 

Para além das atividades acima descritas, procedeu-se ainda: 

▪ Pesquisa e consulta de legislação aplicável às pretensões, em função da diversidade dos processos e das 

questões levantadas pelos munícipes; 

▪ Pesquisa de dados/soluções para a sistematização de procedimentos e para a melhoria do 

funcionamento da Divisão; 

▪ Visitas ao local para identificação de soluções e apoio técnico aos requerentes no âmbito dos processos 

em tramitação na Câmara Municipal; 

▪ Elaboração dos relatórios técnicos referente às vistorias; 

▪ Tratamento de processos para a reunião do Grupo de Trabalho constituído ao abrigo do artigo 98.º do 

RPDMO e 85.º A do RPUF relativos à regularização de estabelecimentos de atividades económicas 

existentes; 

▪ Elaboração de proposta de redação do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação; 

▪ Elaboração de modelos do quadro sinóptico e dos requerimentos associados à unidade orgânica. 
 

➢ Relativamente às atividades desenvolvidas pelos Administrativos, constam: 

▪ Entrada de 69 Processos (diversos licenciamentos), 

▪ Entrada de 34 Projetos de Especialidades, 

▪  228 Processos/Requerimentos Informados,  

▪ 2595 Processos/Requerimentos Movimentados, 

▪ 378 Requerimentos/Processos transitados do SGD para SPO,  
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▪ 1350 Atendimentos Via Telefone,  

▪ 262 Ofícios elaborados,  

▪ Marcação de 8 Vistorias,  

▪ Elaboração de 9 Autos de Vistoria,  

▪ Elaboração de 50 Emails; 

▪ 5 Pedidos de Parecer pelo Portal do RJUE,  

▪ Emissão de 30 Alvarás de Utilização/Alteração de Uso,  

▪ Emissão de 38 Alvarás de Obras/Licença Especial de Acabamentos,  

▪ Emissão de 5 Alvarás de Demolição, 

▪ Emissão de 1 Alvará de Ocupação da Via Pública, 

▪ Emissão de 1 Alvará de Loteamento sem Obras de Urbanização, 

▪ Emissão de 11 Certidões, 

▪ Emissão de 3 Averbamentos, e por fim, 

▪ 88 Junções de Elementos. 

 

Para além das atividades acima descritas, procedeu-se ainda à: 

▪ Elaboração de mapas de relatórios mensais; 

▪ Envio e preenchimento mensal de dados e correções para o Instituto Nacional de Estatística; 

▪ Envio por correio eletrónico para o Turismo de Portugal de informação sobre Alojamento Local; 

▪ Listagem de Processos aprovados e deferidos; 

▪ Atualização de novas tabelas de taxas e de ofícios; 

▪ Expedição de correio; 

▪ Envio de e-mails; 

▪ Organização e numeração de processos; 

▪ Localização de Processos e de Fichas no Arquivo 

▪ Devolução de Licenças ao Arquivo; 

▪ Inserção de licenças/prorrogações antigas; 

▪ Pesquisas/Requisições no arquivo; 

▪ Diversos trabalhos administrativos (exemplo: relatórios, mapas, organogramas); 

▪ Preenchimento de capas de licenças; 

▪ Apoio à Chefe de Divisão e aos Técnicos. 
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Apresentamos as atividades desenvolvidas pelos colaboradores da Divisão de Gestão do Território (DGT): 
 

PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO: 

 

I. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDMO) – Fase de concertação 

1. Adequação da proposta de revisão do PDMO aos pareceres recebidos; 

2. Alteração de 19 pedidos de exclusão de Reserva Agrícola Nacional no âmbito da concertação com a 

DRAP-LVT; 

 

II. ALTERAÇÃO AO PDM, PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO AO REGIME EXTRAORDINÁRIO DE 

REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 

1. ponderação do período de discussão pública, e envio da proposta final de alteração do plano para 

aprovação, à assembleia municipal. 

 

III. REGIME EXTRAORDINÁRIO DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS (RERAE)   

1. i) Apreciação de Pedidos de Licenciamento para regularização de obras no âmbito de decisões 

(conferência decisória) adotadas no contexto do RERAE. 

2. ii) Apreciação de pedidos de regularização considerando, o PDM em vigor e a proposta de Revisão. 

 

 

IV. Área de Reabilitação Urbana de Ourém 

1. Preparação das cláusulas técnicas a integrar no caderno de encargos, tendo em vista a contratação 

dos serviços relativos à elaboração do programa estratégico de reabilitação urbana da operação de 

reabilitação urbana relativa à área de reabilitação urbana de Ourém. 

 

 

V. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES 

1. Atendimentos e reuniões para esclarecimento dos munícipes; 

2. Enquadramento, no Plano de Urbanização de Fátima e no Plano de Pormenor da Avenida Papa João 

XXIII, para a elaboração do projeto de execução da variante de Fátima – troço compreendido entre a 

Avenida Papa João XXIII e a Rua Principal.   

3.  Apreciação de projetos e iniciativas (públicas e privadas) de índole urbanística no contexto do Planos 

Municipais de Ordenamento do Território em vigor;  
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4. Análise de pedidos de informação acerca do enquadramento de porções do território na proposta de 

Revisão do Plano Diretor Municipal;  

5. Esclarecimento e análise de pedidos de informações associados à temática da Reabilitação Urbana, 

designadamente no âmbito da delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ourém.   

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

I. PROJETOS INTERNOS 

1. Projeto de Toponímia e Numeração de Polícia 

1.1 Números de polícia: 

a) Atribuição de novos números de polícia – quantificação: 89; 

b) Georreferenciação e atualização de números de polícia – quantificação: 135; 

c) Trabalho exterior de recolha e atualização de números, topónimos e outra informação 

geográfica – quantificação: 39; 

1.2 Toponímia: 

a) Georreferenciação e atualização de topónimos – quantificação: 14; 

b) Georreferenciação e atualização de placas toponímicas – quantificação: 8; 

c) Informação técnica sobre topónimos – quantificação: 4. 

1.3 Rede Viária: 

a) Atualização da rede viária; 

b) Informação técnica sobre vias – quantificação: 1. 

1.4 Certificações/Certidões/Comunicações: 

a) Certificação de morada, de correspondência, de confrontação e de número de polícia – 

quantificação: 25; 

b) Certidões/Comunicações emitidas – quantificação: 53. 

1.5 Edificado: 

a) Atualização – quantificação: 18. 

 

1.6 Outros: 

a) Atendimento aos Munícipes; 

b) Plantas de localização e mapas; 

c) Extração de informação geográfica da BD para cedência. 
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II. COLABORAÇÕES EXTERNAS  

1. Divisão de Gestão urbanística  

1.1 Georreferenciação processos de obras particulares – quantificação: 48; 

1.2 Georreferenciação de licenças de construção – quantificação: 1. 

 

2. Divisão de Ambiente e Sustentabilidade 

2.1. Georreferenciação de processos do âmbito do artigo n.º 165 – quantificação: 2. 

 

3. Divisão de Obras Municipais 

3.1. Continuação da recolha da sinalização horizontal. 

 

 

4. Fiscalização e Contencioso  

4.1. Informação a Aumento de compartes ou constituição de compropriedades – Georreferenciação e 

Informação – quantificação: 7. 

 

5. Licenciamentos Não Urbanísticos 

5.1. Elaboração de diversas plantas no âmbito dos pedidos de utilização de vias públicas para a 

realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras. 

 

6. Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo 

6.1. Apoio na elaboração de mapas e percurso da Rota Carmelita. 
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ANEXO G 
RELATÓRIO ATIVIDADES 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA 
 

À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/06/2018 
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ANEXO G - Relatório de Atividades 
 

Secção de Recursos Humanos  

1. Acompanhamento de 7 processos de acidentes de trabalho; 

2. Submissão da declaração mensal de remunerações (DMR); 

3. Tratamento de toda a documentação inerente ao processamento de salários; 

4. Na sequência do Plano de Internalização da OurémViva, foram elaborados 51 Acordos de Cedência de 

Interesse Público e 51 Contratos de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Incerto, 

trabalhadores inseridos no Sistema de Gestão de Pessoal, com respetivo processamento de vencimentos, 

a partir de 1 de junho/2018. 

5. Recolha e tratamento de dados do registo de assiduidade; 

6. Submissão de pedidos de juntas médicas e de aposentação; 

7. Tratamento e encaminhamento de cerca 597 requerimentos dos trabalhadores submetidos através da 

plataforma mynet ou em modelo de RH; 

8. Procedimentos concursais para recrutamento e seleção de pessoal: 

a. Acompanhamento de procedimentos para recrutamento de pessoal, relativos à ocupação de 

15 novos postos de trabalho; 

b. Acompanhamento de procedimento para recrutamento de pessoal, relativo à ocupação de 20 

novos postos de trabalho; 

c. Início de 1 procedimento concursal para ocupação de 2 postos de trabalho relativo ao 

programa de regularização extraordinária de vínculos precários; 

d. Início de 1 procedimento de recrutamento por mobilidade e conclusão de outro; 

9. Coordenação da formação de trabalhadores (4 formações e 14 participantes); 

10. Elaboração de 9 informações técnicas; 

11. Coordenação de segurança de 7 obras por empreitada; 

12. Elaboração de 5 PSSP – Panos de Segurança e Saúde em Projeto e análise de 42FPS – Fichas 

Procedimento de Segurança e 1 PSSO – Plano de Segurança e Saúde em Obra. 

 

Gabinete de Informática 

1. Resolução de 448 pedidos (tickets) de Suporte Informático. 

2. Elaboração do caderno de encargo e mapa de quantidades para o procedimento de fornecimento de 

equipamento para modernização do Data Center e RMBL – Rede Municipal de Banda Larga  

3. Criação de máquina virtual para alojamento do sítio “Participa.Ourem.pt”. 

4. Criação de nova máquina virtual para o licenciamento do Autocad 2018. 

5. Recuperação e criação de nova máquina virtual para o WebSIG e reposição do serviço associado. 

6. 19 ações de Gestão/Administração de servidores Windows Server (2003, 2012), nomeadamente, 

plataforma Microsoft Active Directory e respetivos serviços (DNS, DHCP) – Reconfiguração de Acessos / 

Permissões. 

7. Reposição do funcionamento do servidor de monitorização dos serviços e servidores. 

8. Reposição do funcionamento dos Backups do Microsoft SQL Server 2005. 

9. Reposição do funcionamento do servidor de PROXY e do serviço de NET do Município associado. 

10. Emissão de 14 Cartões de funcionário 
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11. Gestão do contrato de impressoras – Conferência de faturas, reporte de avarias e de contagens e 

substituição de consumíveis. 

12. Gestão e manutenção do parque de PC’s: Troca de 10 monitores; Mudança de 27 postos de trabalho; 27 

ações de apoio na configuração de postos de trabalho; Formatação/Reparação de 23 computadores; 

13. 6 ações de assistência técnica ao software e hardware da Juntas Freguesia 

14. Repor acesso à Internet na UF Gondemaria e Olival. 

15. Assistência técnica Pontos de Banda Larga do concelho (PBLs) – 6. 

16. 23 ações de assistência técnica aos estabelecimentos escolares. 

17. 5 ações de gestão e recolha de dados de assiduidade. 

18. Instalação e configuração de computador instalado no posto de Turismo de Fátima. 

19. Gestão/Administração do servidor de email: 18 intervenções e criação de 8 novas contas. 

20. Acompanhamento da instalação de Software para gestão da bomba de combustível do estaleiro. 

21. Avaliação do estado da infraestrutura de rede IP do Edifício da Oficina do Património. 

22. Verificação de todo o Hardware usado existente no Arquivo do Piso -1. 

23. Adaptação e/ou criação de formulários – 134. 

24. Adaptação dos modelos de documentos oficiais para a nova imagem. 

25. Alteração dos modelos de requerimentos face a novas exigências legais e de procedimentos internos – 

220 

26. Adaptação e/ou criação de formulários na plataforma Mynet – 2: 

27. Alterações ao contrato de dados móveis – 11.  

28. Resolução de problemas com os Telefones fixos – 5. 

29. Administração e inserção de conteúdos do Site CMO e Intranet – 94. 

30. Atualizações das aplicações ERP AIRC – 59. 

31. Recolha das picagens dos seguranças (idPatrol) – 9 semanas. 

32. Apoio técnico ao equipamento da Tecnocom/Santander instalado na tesouraria – 3. (este  

33. Apoio à migração do Site CMO de Joomla para WordPress  

34. Colaboração na 2ª fase de internalização dos colaboradores da Ouremviva - avaliação do software de 

gestão existente no parque de estacionamento subterrâneo, Museu Municipal, Galeria Municipal, Piscinas 

de Ourém e Piscinas de Caxarias e estudo da viabilidade de substituição do mesmo pelo TAX; colaboração 

a nível informático da internacionalização da Ouremviva (criação de logins, email’s atribuição de acessos, 

tratamento de fotografias para colocação na aplicação SGP). 

35. Espaços do Cidadão - apoio aos EdC de Ourém, Caxarias, Olival e Freixianda; organização da 

participação dos EdC de Ourém, Caxarias, Olival e Freixianda na ação de formação para mediadores dos 

EdC: “Os Serviços da AT nos Espaços Cidadão: Entrega de IRS Mod 3 /Declaração Automática de 

Rendimentos"; participação de 1 elemento da Informática na formação para mediadores dos EdC: “Os 

Serviços da AT nos Espaços Cidadão: Entrega de IRS Mod 3 /Declaração Automática de Rendimentos", 

em Leiria; participação de 2 elementos da Informática na formação eLearning "Chave Móvel Digital - 

Assinatura Digital". 

36. Gestão da Plataforma Multi Canal – PMC / Backoffice do Balcão do Empreendedor (BdE) - apoio aos 

serviços na utilização da PMC – Atendimento, Taxas e ACISO; reporte de anomalias e acompanhamento 

das mesmas junto da AMA; gestão de utilizadores e criação de acessos. 

37. AMA – Gestão de pagamentos por multibanco - envio de dados referentes a pagamentos de serviços por 

multibanco aos serviços competentes da CMO para a emissão de fatura 
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38. Site da Rede de Bibliotecas de Ourém - tratamento de fotos e configuração do módulo SlideshowCK para 

apresentação das fotos; atualização de informação do site; criação dos acessos para as bibliotecas 

(Municipal e Escolares). 

39. Gestão de telemóveis - pedido do bloqueio, junto das várias Operadoras, de um iPhone, que se encontra 

em parte incerta; eliminação das listas de distribuição existentes no SMS Broadcast da Vodafone, no 

seguimento da entrada em vigor do RGPD; controlo de stock dos equipamentos e SIMs Vodafone. 

40. Controlo de Requisições / serviços de telecomunicações – recolha da listagem dos contratos de 

telecomunicações existentes na CMO, informados pela informática, com informação acerca das condições 

de contrato e fidelização dos serviços; proposta de realização de despesa para manter o serviço de acesso 

HTTP à internet, com o fornecedor NOS; cancelamento de linhas telefónicas não usadas. 

41. Formação - participação dos 5 elementos da Informática na ação de formação "O novo Regulamento Geral 

de Proteção de Dados - Reg (EU) 2016/679", com duração de 2 dias. 

 



 

 
 

 

 
 

ANEXO H 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

SERVIÇO DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
 

À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/06/2018 
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ANEXO H - Relatório de Atividades 
 
 

1. Acompanhamento do Serviço de Abastecimento Público de Água – Contrato de Concessão da Be Water 

No período de referência destacam-se os seguintes assuntos:  

• Plano de Investimentos – Ponto de Situação – Na tabela seguinte é possível visualizar o ponto de 

situação dos investimentos previstos p ara 2016, 2017 e 2018. 

  Tabela 1: Planos de Investimentos Anuais  

Designação Proposta 
2016 

Proposta 
2016 

Proposta 
2017 

Total 
Faturado 

Justificação 

2015 2016 2017 2015 a 2017 
Uma Captação na Pairia 23.342,00€   27.676,29€ A captação da Pairia torna desnecessária a 

captação na Achada, uma vez que é possível 
aproveitar esta captação e apenas efetuar a 
ligação ao reservatório da Achada para a 
remodelação do sistema ficar concluída.  

Uma Captação na Achada  0   

Um PT na Achada  0   

Rede adutora Pairia-Alto das 
Pinheiras + EE + Rede adutora 
+Ligações 

 185.834,00€   

Reservatório no Estreito  115.257,00€   Mantém-se a necessidade 

Remanescente Leirislena     O sistema de abastecimento está a 
funcionar pelo que se pode aguardar para 
mais tarde.  

Reservatório de S.Gens    485.898,00€  Aumento da capacidade de reserva para 
fazer face à regularização das necessidades 
de volumes (nomeadamente, caudais de 
ponta) solicitados pela cidade de Ourém, 
Castelo de Ourém e Vilar dos Prazeres) e às 
necessidades de fornecimento de água à 
zona de influência do reservatório da Olaia. 

Recuperação de 4 Captações em 
exploração 

 40.523,00€  13.187,50€ As captações na Caridade estão em risco, 
bem como o fornecimento de água à Cidade 
de Ourém – Intervenção Urgente 

Captação nova na  Caridade  34.248,00€ 
 

  Prevista, mas só será executada se a 
recuperação das anteriores não tiver 
sucesso.   

Estrada da Mata - Caridade - N.ª 
Sra Piedade 

 281.250,00€  122.441,10€ Problemas graves de roturas ou falta de 
pressão em redes existentes, em 
arruamentos que vão ser pavimentados 
pela autarquia.  

Rua do Ribeirinho - Ourém - N.ª 
Sra Piedade 

   65.742,95€ 

Rua Principal - Fontainhas de Seiça 
+ Hidropressor 

   13.667,70€ 

Rede de distribuição para 
Ourém+Olaia+Peras Ruivas 

  127.127,00€  Esta obra só se concluirá em 2018, porque o 
município de Ourém sugeriu executarem-se 
duas obras em Fátima (Av. Jacinta Marto e 
Av. Beato Nuno) e a Avaliação dos Recursos 
Hídricos, de Ourém. 

Avenida Beato Nuno Mac Donalds    14.751,58€ Obra comparticipada para aumento de 
pressão na rotunda norte e Avenida. 

Renovação parcial da rede de 
abastecimento de água à Rua 
Jacinta Marto/Av. BN 

  30.644,00€  Estas obras foram sugeridas pelo município 
de Ourém, devido à falta de pressão 

Remodelação da conduta de água– 
Av. Beato Nuno (Troço - Rua das 
Terras Novas - Rua da Padroeira) 

  20.883,00€  Estas obras foram sugeridas pelo município 
de Ourém, devido à falta de pressão. 

Avaliação dos Recursos Aquíferos 
do Município de Ourem 

  3.897,00€  Estas obras foram sugeridas pelo município 
de Ourém, atendendo à problemática da 
seca. 

Total (preços constantes 2004) 23.342,00€ 657.113,00€ 668.449,00€   

Total (Preços Correntes) 27.676,00€ 783.145,00€ 804.565,00€ 367.467,12€  

1.615.386,00€ 367.467,12€  

Diferença 1.247.919,00€ Por executar 

 



 
NIF: 501 280 740    .    Praça D. Maria II, n.º 1    .    2490-499 Ourém    .    T +351 249 540 900    .   F +351 249 540 908    .   e-mail geral@mail.cm-ourem.pt    .   www.ourem.pt 

 

 

 

Pág. 3 de 14 

  

• Plano de Investimentos – Proposta Aprovada 2018 – Na tabela seguinte é possível visualizar a 

proposta de Plano de Investimentos que foi recentemente aprovada em reunião da Câmara. 

Tabela 2: Proposta de Plano de Investimentos para 2018 
Plano de Investimentos Contratual, para o ano de 2018 (ao previsto, irá juntar-se o transitado de anos anteriores) 

Investimentos – Designação  Ano 2018 Justificações 
  

pc 2004 (€) preços 
correntes 

(€) 

Reservatório do Estreito 115 257 137 528 Obra adjudicada. Finalizar a construção do reservatório, suspensa aquando do 
período de renegociação contratual. Prevê-se a sua conclusão até 30/11/2018 

1 x Captação Casal Ribeiro 33 920 40 866 Trata-se de um sistema de abastecimento de água que serve 1.338 habitantes, e 
que tem somente uma captação de água ao serviço. O local abastecido mais 
conhecido é o Agroal. E, face ao período de seca vivido em 2017, pese embora não 
tenha havido falhas no serviço, por essa via, verificou-se um decréscimo no volume 
de água disponível no aquífero onde se situa a única captação. Este investimento 
visa prevenir a dependência deste sistema de uma só captação de água. Pretende-
se iniciar o processo no final do Verão. Necissidade de se efetuar um protocolo com 
a JF. 

Rede Distribuição para Chã (Caxarias) 87 500 105 416 Depois do reservatório do Estreito construído, o sistema de Caxarias deve ser 
repartido - ligar o reservatório do Estreito ao sistema de Caxarias, via Chã - para se 
pouparem as captações AC7 e AC8, que estão no limiar da capacidade de 
exploração. Pretende-se efetuar os projetos no Verão.  

Reservatório São Gens 485 898 584 841 Executar a obra, já adjudicada. Empreitada suspensa aquando do período de 
renegociação contratual. A BW propos um sistema de pré-fabicado que foi 
autorizado pela CMO, atendendo às mais valias desta tecnologia.  

Recuperar uma captação, no sistema de 
abastecimento da Caridade (AC4) 

29 471 35 166 Investimento já aprovado, dada a urgência da mesma. Captação recuperada.  

Remodelação da rede de abastecimento de água 
- Avenida D. Nuno Álvares Pereira - Ourem  

0 0 A execução e custas foram assumidas pelo município de Ourém. 

Rede de distribuição para Ourém+Olaia+Peras 
Ruivas 

396 883 121 102 Este Projeto visa renovar a rede adutora que provém do reservatório novo de São 
Gens, a construir, até ao reservatório da Lourinha e à ligação da conduta adutora 
para o reservatório da Carapita (excluindo os troços da rede adutora entretanto 
executados). Visa igualmente renovar a rede distribuidora, desde o reservatório da 
Lourinha ao centro da cidade de Ourém, e a rede adutora desde o reservatório da 
Lourinha ao reservatório da Olaia, e a rede distribuidora, desde o reservatório da 
Lourinha ao loteamento "Jardins de São Miguel". O concurso será lançado ainda 
este ano, e a obra terminará em 2019. 

Cercal 45 000 A execução desta obra decorrerá em simultâneo com a obra de construção da rede 
de saneamento local (sugestão do município). Está em fase de contratação pública. 

Ninho d'Águia 25 000 Abastecimento de água potável à Zona Industrial dos Matos - Ninho d'Águia - Cercal 
(sugestão do município). Está em fase de contratação púbica. 

Vale Porto 150 000 Construção de um pequeno reservatório em betão armado, uma instalação para 
albergar um Hidropressor, e a rede de distribuição respetiva, a partir deste 
hidropressor (sugestão do município). Em estudo.  

Rua do Barreirinho/Pessegueiro/Travessa dos 
Penedos 

20 000 Extensão de rede para abastecimento de água a 5 moradias (sugestão do 
município). Projeot existentes, aguarda contratação.  

Zona Industrial de Fátima (estrada da Batalha) 28 000 Extensão de rede para abastecimento de água a 8 pavilhões (sugestão do 
município). Em estudo. 

Estrada da Póvoa - Póvoa - Freixianda 18 500 Extensão de rede para abastecer uma moradia, e reforçar o sistema de 
abastecimento ao local, nomeadamente no verão - Estrada da Póvoa - Póvoa - 
Freixianda (sugestão do município). 

Rua da Tojeira - Atouguia 50 000 Extensão de rede para abastecer 5 novas moradias - Rua da Tojeira - Atouguia 
(sugestão do município). Em estudo. 

Rua da Padroeira - Fátima 20 000 Renovação de rede, numa Rua que irá ser sujeita a infraestruturação de rede de 
saneamento, por parte do município (sugestão do município). Em estudo.  

Rede adutora Pairia-Alto das Pinheiras + EE Alto 
das Pinheiras-Achada + Rede adutora Alto das 
Pinheiras-Achada+Ligações do reservatório da 
Achada-Rede de distribuição 

236 756 282 504 Esta obra, entretanto, aprovada, é essencial para o inicio da exploração do 
reservatório da Achada, que irá ser fundamental na gestão do abastecimento de 
água ao sistema do Olival – Obra adjudicada à Desarfate pelo preço 
economicamente mais vantajoso, que tmabém era o mais barato.  

Avaliação dos Recursos Aquíferos do Município 
de Ourem  

11 641 14 025 Esta obra foi sugerida pelo município de Ourém e estender-se-á por cerca de 2 anos, 
após inicio. É uma empreitada essencial ao estudo e determinação do potencial 
hídrico do aquífero de Ourém. Projeto em desenvolvimento. 

  1 397 327 1 677 948  -- 
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• Processos em Curso - Na tabela seguinte é possível visualizar o ponto de situação relativamente aos 

pedidos de ampliação da rede de água e de alteração de BI. 

Tabela 2: Processos em curso  
N.º  Designação Ponto de situação  

19-06-2018 
VALOR 

1 Ampliação da rede - Rua do Pessegueiro, Rua da Barrinha Vermelha 
e Travessa dos Penedos - Maxieira - Fátima 

Inserido no Plano de Investimentos  32.450,18€ 

2 Ampliação da rede – Rua das Lombas - Caneiro – Nossa Senhora das 
Misericórdias 

Empreitada de várias ampliações “Ao CPA” 9.316,33€ 

3 Ampliação da rede - Beco dos Brejos - Pontes - Caxarias Empreitada de várias ampliações “Ao CPA”  

4 Ampliação da rede – Rua do Covão - Atouguia Empreitada de várias ampliações “Ao CPA” 8.168,06€ 

5 Ampliação da rede - Estrada da Póvoa – Póvoa – União das 
Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais  

Aguarda o Plano de Investimentos 24.916,66€ 

6 Ampliação da rede - Rua Padre Sousa - Matos – União das 
Freguesias de Matas e Cercal 

Inserido no Plano de Investimentos 41.046,12€ 

7 Deslocação de Hidrante em Espite  Aguarda parecer da Be Water   

8 Alteração de contadores - Rua do Povo Unido - Vale Pico - Seiça  Em fase de informação por parte da SAS  

9 Boca de Incêndio junto da GIESTA Em fase de informação por parte da SAS  

10 Ampliação da rede – Rua do Barreirinho – Charneca - Fátima Em fase de elaboração de projeto  

11 Ampliação da rede - Rua do Alecrim – Bairro – Nossa Senhora das 
Misericórdias 

 Empreitada de várias ampliações “Ao CPA” 7.498,80€ 

12 Ampliação da rede - Beco das Várzeas – Caneiro – Nossa Senhora 
das Misericórdias 

Empreitada de várias ampliações “Ao CPA” 6.370,16€ 

13 Ampliação da rede - Rua do Vale do Forno - Vilar dos Prazeres – 
Nossa Senhora das Misericórdias 

Empreitada de várias ampliações “Ao CPA”  

14 Ampliação da rede - Rua do Barreiro – Mossomodia – União das 
Freguesias de Gondemaria e Olival 

Em fase de elaboração de projeto  

15 Ampliação da rede - Travessa da Amizade – Granja – União das 
Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 

Empreitada de várias ampliações “Ao CPA”  

16 Ampliação da rede - Rua da Tojeira - Fontainhas da Serra - Atouguia Inserido no Plano de Investimentos  

17 Ampliação da rede - Rua D. Nuno Álvares Pereira – Cercal – União 
das Freguesias de Matas e Cercal 

Inserido no Plano de Investimentos  

18 Alteração da BI - Beco do Covão – Murtal – Atouguia Em fase de informação por parte da SAS  

19 Ampliação da rede - Rua Real – Outeiro das Matas – Nossa Senhora 
das Misericórdias 

Empreitada de várias ampliações “Ao CPA”  

20 Ampliação da rede - Estrada da Lagoa – Urqueira Em fase de informação por parte da SAS  

21 Ampliação da rede - Rua Principal – Porto do Carro – União das 
Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 

Em fase de informação por parte da SAS  

22 Ampliação da rede – Rua do Valongo – Valongo – União das 
Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 

Aguarda informação DGU  

23 Colocação de BI – Avenida D. José Alves Correia da Silva – Cova da 
Iria – Fátima 

“Ao Sr Vice Presidente para análise da inclusão 
do custo da boca de incêndio no processo em 
curso na DOT” 

800,00€ 

24  Alteração de BI – Estrada Nacional 349 – Lagoa do Furadouro – 
Nossa Senhora das Misericórdias 

No CPA “Autorizado o procedimento” 492,47€ 

25 Colocação de BI – Rua da Chainça – Parcerias – União das Freguesias 
de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 

Em fase de elaboração de projeto  

26 Ampliação da rede – Rua Pinhal dos Chões – Pêras Ruivas – Seiça Em fase de informação por parte da SAS  

27 Ampliação da rede – Travessa da Adelino Casaleiro – Cova da Iria – 
Fátima 

Em fase de elaboração de projeto  

28 Alteração de BI – Rua Padre António – Montelo – Fátima Na DGF para inclusão em próxima modificação 
orçamental 

1.093,89€ 

29 Alteração de contadores – Rua 1.º de Janeiro e Rua da Escola – 
Matas – União das Freguesias de Matas e Cercal 

No CPA “Autorizado o procedimento” 307,41€ 
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30 Ampliação da rede – Rua da Florinda – Salgueiral – Espite Em fase de elaboração de projeto  

31 Ampliação da rede – Rua Pinhal da Costa – Casal dos Bernardos – 
União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos 

Em fase de elaboração de projeto  

32 Recuo de contador – Rua de São Domingos – Aldeia Nova – União 
das Freguesias de Gondemaria e Olival 

No CPA “Autorizado o procedimento” 525,15€ 

33 Recuo de contador – Rua da Cumeeira – Aldeia Nova – União das 
Freguesias de Gondemaria e Olival 

No CPA “Autorizado o procedimento” 386,71€ 

34 Alteração de BI – Rua Padre Raimundo dos Anjos Beirão – Fátima Alteração executada pela Be Water- Para 
informar JF 

 

35 Ampliação da rede – Rua das Brejeiras – Aldeia Nova – União das 
Freguesias de Gondemaria e Olival 

Em fase de elaboração de projeto  

36 Ampliação da rede – Beco do Perrote – Laranjeiras – Nossa Senhora 
das Misericórdias 

Aguarda informação Be Water  

37 Alteração de BI – Rua do Casalão – Fátima Aguarda deslocação ao local  

38 Ampliação da rede – Rua da Escola – Vale das Antas - Urqueira Em fase de elaboração de projeto  

39 Alteração ramal – Rua N.ª Sr.ª do Rosário – Pinheiro – N.ª Sr.ª da 
Piedade 

Em fase de elaboração de projeto  

40 Ampliação de rede – Rua N.ª Sr.ª de Fátima – Carvalhal de Baixo – 
Rio de Couros e Casal dos Bernardos 

Em fase de elaboração de projeto  

41 Ampliação de rede – Estrada dos Cabeços – Vilões – N.ª Sr.ª da 
Piedade 

Em fase de elaboração de projeto  

42 Ampliação de rede – Rua da Paz – Olival – Gondemaria e Olival Em fase de elaboração de projeto  

43 Ampliação de rede – Rua dos Caneiros – Vale da Perra – Atouguia  Em fase de elaboração de projeto  

44 Ampliação de rede – Travessa da Lagoinha – Vale Travesso  Em fase de elaboração de projeto  

45 Ampliação de rede – Travessa das Cerejeiras – Cerejeiras  Em fase de elaboração de projeto  

46 Ampliação de rede – Rua do Justino – Lagarinho   Em fase de elaboração de projeto  

47 Ampliação de rede – Rua da Cumeada – Cardal - Olival  Em fase de elaboração de projeto  

48 Ampliação de rede – Rua do Vale Cabo – Olival  Em fase de elaboração de projeto  

49 Alteração BI – Rua de São Pedro – Alburitel Em fase de informação por parte da SAS  

50 Alteração conduta – Rua da Chã – Sobral  Aguarda deslocação ao local  

51 Alteração contador – Alqueidão  Aguarda deslocação ao local  

52 Alteração conduta – Rua dos Covões – Cumieira – Espite   Aguarda deslocação ao local  

53 Ampliação de rede – Travessa da Rosa – Salgueira do Meio – Casal 
dos Bernardos 

Aguarda deslocação ao local  

 

• Regulamento do Serviço de Águas – O documento está concluído, a BW irá remeter brevemente o 

reguiamento para aprovação.   

• Beneficio social – Impacto Financeiro – Foi publicado o DL n.º 147/2017, de 5 de dezembro, relativo 

a aplicação automática do beneficio social para utilizadores domésticos. A Be Water remeteu um 

acordo de proteção ode dados que foi aprovado em reunião de 5/02/2018. Também remeteu 

recentemente os dados, q ue forma enviados à DGAL. Esta entidade, por sua vez, referiu que o 

processo está demorado atendendo ao elevado n.º de processos. É necessário aguardar.  

• Intervenção na via pública e reposição de pavimentos – No período em questão foram feitos pelos 

nossos serviços, trabalhos de verificação da reposiação de reposição ode pavimentos pela BW, tendo 

as reposições decorrido dentro da normalidade.  
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2. Serviço Municipal de Saneamento de Águas Residuais Urbanas  

2.1 Redes de Saneamento 

• Redes de Saneamento de Cercal, Espite e Matas 

A SAS tem dado apoio à DOMSU na fiscalização desta empreitada, tendo sido marcados todos os 

ramais domiciliários, com o apoio das juntas de freguesias.  

• Redes de Saneamento de Fátima (Casa Velha, Eira da Pedra e Fátima antiga) 

O projeto de Fátima está na fase de contrato. Posteriomente este contrato terá de ser remetido para 

o Tribunal de Contas.  

 

• Tarefas técnicas e operacionais  

• Aquisição de terrenos necessários para a construção do futuro quartel da Associação de Bombeiros 

Voluntários de Fátima- Informação sobre condicionantes (Águas Pluviais).  

• Avaliação do estado de conservação de coletores de águas pluviais e esgotos domésticos na Rua Dr. 

Francisco Sá Carneiro, Rua Dr. Neves Eliseu e envolvente, em Ourém (Apresentação de proposta para 

inspeção de vídeo dos coletores); 

• Implantação de coletor de águas pluviais na Rua do Mergulhão e Estrada  de Fátima – S. Sebastião – 

Atouguia – Ourém (Submissão do processo tendo em conta a comparticipação por parte do 

requerente);  

• P049/2018 – Ampliação da rede de esgotos domésticos – Rua do CEF, 386 – Moita Redonda – Fátima 

(reformulação do valor da empreitada);  

• Processo n.º 34/14.8T9ORM – Situação relativa à drenagem de esgotos de uma habitação;  

• Proposta de Indeminização por implantação de coletores nas parcelas de terreno em Cercal;  

• PEDU – Expansão do Parque Ribeirinho Dr. António Teixeira – Análise do projeto de execução;  

• Análise de propostas – Inspeção de Video;  

• Reclamação de pluviais na Rua do Mercado, em Caxarias;  

• Reclamação de pluviais no Edificio Concorde, em Fátima.  

• Divulgação do serviço de limpeza de fossas 
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 2.2. Estações de Tratamento de Águas Residuais  

Nas estações de tratamento de águas residuais (ETAR) do Alto Nabão, Seiça e Zona Industrial, prosseguiram 

as atividades habituais de tratamento de afluentes, apresentando-se de seguida os aspetos mais relevantes 

da atividade:  

1. Volume de água residual tratada - Na tabela seguinte encontram-se os volumes de caudal tratado em 

cada uma das ETAR, dados estes relativos ao período em análise. 

Tabela 4: Volume 

ETAR Volume (m3) 

Alto Nabão 455 690 m3 

Seiça 427 416 m3 

 

2. Conservação e manutenção das ETAR’s 

Esta equipa, com os meios de que dispõe, desenvolveu várias tarefas que lhe estão incumbidas, 

salientando-se as seguintes: 

2.1. Conservação dos órgãos de tratamento, instalações e espaços adjacentes das ETAR’s 

Os planos mensais de conservação, no qual se inserem as lavagens a tanques, equipamentos e espaços 

adjacentes, limpezas de edifícios e viaturas, manutenção de espaços verdes e taludes, foram cumpridos.  

2.2. Manutenções elétricas 

Todas as manutenções elétricas presentes nos planos de manutenção preventiva existentes para cada 

ETAR, nos quais se inserem as verificações de tensão do consumo elétrico de energia, estado dos cabos 

elétricos dos equipamentos, verificação e limpezas dos quadros elétricos, testes ao gerador, entre outras, 

foram efetuadas. 

2.3. Manutenções mecânicas 

Os planos de manutenção mecânica previstos foram cumpridos. Nele englobam-se ações de verificação 

de níveis de óleo, reposição do mesmo, verificação e ajuste de folgas, verificação de rolamentos, 

lubrificações, verificação de possíveis desgastes dos equipamentos, entre outras, de todos os 

equipamentos existentes nas ETAR’s. 
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2.4. Deteção, resolução de anomalias e outros trabalhos 

Neste período, foram detetadas e resolvidas no total dezanove anomalias, sendo de salientar em 

primeiro, na ETAR do Alto Nabão:  

-Disparo térmico da grelha de remoção de finos, rearme. 

-Torre de agitador nº1 do tanque anóxico, com suporte partido, impedindo o funcionamento do agitadro. 

É necessário efectuar troca de linha de tratamento, assim que a linha nº 2 esteja com os trabalhos de 

manutenção concluídos. 

-Substituição de rolamentos do raspador de gorduras. 

-Desobstrução da bomba de areias. 

 

ETAR de Seiça:  

-Açoramento do canal da obra de entrada, areia removida com auxílio de camião cisterna. 

-Limpeza de areia e gradados da estação elevatória inicial, com auxílio de camião cisterna. 

-Limpeza de areia e gradados do canal desarendor/desengordurador, com auxílio de camião cisterna. 

-Desobstruções frequentes das bombas de recirculação de lamas, de recirculação de nitratos e de purga 

de lamas, que ficam fora de funcionamento devido a lixo que se acumula nos impulsores, impedindo o 

normal funcionamento destes equipamentos. 

-Desidratação de lamas para contentor de 20m3 de operador de resíduos. 

-Vários desentupimentos da bomba de areias, que devido a lixo no impulsor fica fora de funcionamento. 

-Reparação da corrente da grelha de grossos. 

-Reparações da corrente da grelha de finos, que por apresentar profundo desgaste,parte várias vezes, 

ficando fora de funcionamento, aguarda requalificação do sistema de gradagem. 

-Aumento do tempo de arejamento do reactor biológico em 1.5h/dia. 

-Limpeza de toda a obra de saída. 

-Paragem de sopressor nº3 devido a avaria do motor electrico, alterou-se o arejamento para o sopressor 

2 enquanto se reparou o sopressor nº3. 
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-Niveis da estação elevatória inicial com mau funcionamento, impedem que as bombas trabalhem 

sempre, esta avaria ocorre devido ao mau estado do quadro geral da obra de entrada, que aguarda 

substituição por quadro novo. 

-Deslocação de retroescavadora da DOM, para arranjo de zonas envolventes dos órgãos de tratamento 

da etar, que se encontravam com acumulação de areias de limpeza de tanques. 

 

ETAR ZIO: 

O aumento de afluente e de carga orgânica tem sido considerável, consequentemente, o volume de 

lamas na etar também aumentou, tanto que os leitos de secagem estão subdimensionados. Para remover 

as lamas em excesso da etar, recorremos a uma cisterna que aspira e transporta as lamas para as etar de 

Seiça e Alto nabão, para aí serem desidratadas. 

Além disso o excesso de sal no afluente à etar, impede a sedimentação de lamas impedindo o tratamento 

biológico, comprometendo o processo de tratamento e o tratamento de água. 

 

3. Monitorização dos processos de tratamento de águas residuais 

A recolha dos parâmetros monitorizados é feita pelos medidores instalados nas ETAR’s de Seiça e Alto 

Nabão, essa informação foi diariamente registada e analisada, foi também efetuada uma análise 

sensorial, ao longo de todo o processo de tratamento. 

 

3.1. Controlo analítico 

Semanalmente foram efetuadas recolhas compostas às entradas de afluente nas ETAR’s e nas saídas de 

água tratada, foram também recolhidas amostras simples ao longo do processo de tratamento, estas 

colheitas seguiram para o laboratório instalado na ETAR do Alto Nabão e mensalmente é enviada uma 

amostra composta da água de saída, para laboratório externo acreditado. 

 

4.Outros 

A actividade de limpeza e despejo de fossas, no Concelho, já se encontra operecionalizada, tem decorrido 

com normalidade. Trator e operador efectuaram o corte de ervas, com corta-mato no parque natureza 

do Agroal. 
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3. Ambiente e Engenharia 

3.1 Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana  

Projeto Ourém Mais limpo  2018 - No dia 2 de junho, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do 

Ambiente que se celebra a 5 de junho, a Câmara Municipal promoveu o projeto "Ourém Mais Limpo - 2018". 

Para além da natureza ambiental, o projeto teve um cariz de responsabilidade social, com objetivos de 

promoção da sustentabilidade ambiental e de dinamização do espírito social de ajuda e do saber cuidar do 

nosso território. 

Este projeto foi dinamizado pelos serviços municipais da SAS em articulação com as juntas de freguesia e teve 

como objetivo principal a remoção de todos os resíduos (lixo) existentes na área do Município de Ourém por 

freguesia, tendo sido identificadas várias lixeiras e focos de lixo. Para isso convidaram-se todos os voluntários 

e associações que pudessem disponibilizar parte do seu tempo neste projeto, bem como empresas que 

tivessem meios ou bens para que se pudesse alcançar uma taxa de sucesso elevada.  

Ao todo participaram cerca de 500 voluntários, desde associações de diversos tipos, escolas, escuteiros, clubes 

desportivos, bombeiros, clubes de caçadores, filarmónicas, casas do povo e ranchos, tendo aparecido mais 

voluntários no próprio dia do que aqueles estavam inscritos até sexta-feira à tarde. Participaram também 

empresas parceiras com maquinaria pesada e empresas que patrocinaram o projeto com diversos tipos de 

bens.  

De modo a evitar problemas de contaminação para os voluntários, o amianto disperso por diversos focos na 

área do Município foi recolhido no dia anterior, com destino ao aterro sanitário da Resilei em Leiria.  

As atividades de remoção de resíduos decorreram principalmente de manhã, entre as 8:30 horas e as 13:00 

horas, existindo algumas freguesias em que o trabalho se desenvolveu também durante a tarde até às 17 

horas. Antes do inicio dos trabalhos a Câmara Municipal de Ourém entregou camisolas com o emblema do 

projeto, um par de luvas e um kit com uma água, uma sandes e uma maçã, tendo sido dadas as instruções 

necessárias.  

Atendendo à diversidade do território, o projeto foi dinamizado de formas diferentes em cada freguesia. Em 

algumas freguesias mais limpas, quase sem lixeiras, os voluntários foram direcionados para a recolha de 

resíduos nas bermas das estradas e na Zona Industrial de Ourém, tendo-se verificado uma elevada quantidade 

de plástico e papel que provavelmente foi lançado fora por viaturas em andamento. Também foram feitas 

recolhas porta-a-porta de monos. 

Nas lixeiras, os voluntários retiraram numa primeira fase os monos que eram resíduos mais volumosos e 

depois o lixo mais pequeno que foi ensacado, tendo sido colocado em carrinhas/camiões ou em benes com 

destino ao Ecocentro de Gondemaria ou ao Aterro Sanitário de Leiria. Os pneus foram conduzidos para o 
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operador licenciado na região, a empresa Ecomais. Foram também entregues em operador licenciado, na 

ValorFito, os resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos.  

Por todo o concelho verificou-se uma elevada quantidade de resíduos de construção e demolição, cerca de 

210 toneladas, principalmente inertes em lixeiras e em bermas que foram removidos recorrendo a maquinaria 

pesada e a camiões. Estes resíduos tiveram três destinos: operador licenciado Desarfate; operador licenciado 

Terrarito; britadeira da CMR localizada em Vale de Cavalos para a britagem de inertes e reaproveitamento em 

obras públicas.  

A Ribeira de Seiça também foi alvo de limpeza que consistiu na remoção de resíduos de plástico que estavam 

nas margens, tendo sido realizados trabalhos preparatórios que consistiram na criação de um canal para a 

passagem junto à ribeira, entre a Ponte dos Namorados e a Ponte da Olaia, para que os voluntários pudessem 

circular livremente, desfrutando da inquestionável beleza deste ecossistema ribeirinho. Para potenciar o mais 

importante que é a vida junto à ribeira, os voluntários também colocaram ninhos em locais estratégicos, que 

todos agora podem admirar, pois o circuito está feito e é para ser vivido! 

O balanço final do projeto é muito positivo, uma vez que, com a interajuda de todos foi possível deixar o 

concelho Mais Limpo, a um custo zero para o Município de Ourém, onde todos ficam ambientalmente mais 

ricos e com uma melhor qualidade de vida. Contudo existem preocupações com o dia de amanhã, vindas 

também de voluntários que não gostam que sujem a sua terra. Por conseguinte, a Câmara Municipal de Ourém 

irá dinamizar várias iniciativas de modo a manter Ourém, um Concelho Mais Limpo em 2018, e no anos 

vindouros. 

 

Divulgação Recolha de Monos – No dia 5 de junho, Dia do Ambiente, foi divulgada a campanha do Serviço de 

Recolha de Monos. Este serviço já era prestando anteriormente, porém pretende-se dar um novo dinamismo, 

indo ao encontro das necessidades das pessoas, com um atendimento moderno que procure encontrar as 

melhores soluções para cada caso em apreço.   
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Também foram fornecidas placas de aviso de proibição de colocação de lixo, com os contactos necessários 

para a resolução de cada problema, estando-se a aguardar por mais placas para distribuir pelas freguesias.  

 

No dia 19 de junho foram ainda entregues os prémios aos meninos que ganharam o concurso dos desenhos 

mais adequados à temática do Ourém Mais Limpo 2018.  

 

Foram analisados e informados 7 processos relacionados com resíduos e equipamentos de deposição de 

resíduos. 

 

3.2 Acompanhamento das Atividades Económicas 

Nestes três meses foram analisados 7 processos de legalização de atividades económicas no âmbito do DL n.º 

165/2014, de licenciamentos industriais, Sistema de Indústria Responsável e de Atividades Agrícolas e 

Pecuárias de acordo com o REAP, e pedreiras, algumas com deslocação ao local, de acordo com o quadro que 

se segue: 

Tabela 5: Processos de Atividades Económicas analisados no período em questão 

N.º Empresa Localização Atividade Fase da Análise – 

D.L n.º 165/2014/REAP/Pedreiras 

1 Telmo Duarte Fátima Transformação de rochas Para conferencia decisória 

2 Transfor Fátima Carpintaria 

3 Transjm Aldeia Nova Transportes e reparação de viaturas 

4 Topeca Cercal Artefetos de cimento 

5 Auto-Coelhinhos Fátima Comercio e reparação de camiões 

6 Fativil Fátima Serralharia 

7 Aviários do Resouro Urqueira Aviário Pareceres a entidades licenciadoras DGEG e 

CCDR e DRAP 

 

Ao todo, estão resolvidos 26 processos em que a entidade coordenadora é a Câmara Municipal de Ourém e 

17 processos resolvidos pela DGEG, CCDR ou DRAP, restando ainda 23 processos (CMO). 
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3.3 Ruído, Qualidade do Ar e Plano de Adaptação às Alterações Climatéricas  

Em relação ao ruído, foram elaobradas seis informações internas.   

No âmbito do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas foi realizado um levantamento do perfil dos 

impactos climáticos locais, mencionando os eventos ocorrido nos últimos 16 anos, impactos, consequências 

dos últimos 16 anos.  Para tal foram feitas pesquisas em jornais locais (Noticias de Ourém), registos do Serviço 

de Proteção Civil Municipal e registos do SGIF – Incêndios florestais, o que originou um ficheiro com 177 

ocorrências (considerando apenas incêndios florestais com áreas ardidas superiores a 1 ha). Este estudo está 

a ser feito na CIMT, com a colaboração da SAS.  

4. Gestão de Processos e Responsabilidade Ambiental  

No período em apreço foram efetuados os seguintes serviços:  

• 189 Registos de novas entradas em SGD; 

• 1.572 Movimentos em SGD; 

• 2 Movimentos em SPO; 

• 418 Arquivos em SGD; 

• 10 Informações efetuadas; 

• 139 Ofícios enviados a diversas entidades e munícipes; 

• 118 E-mail's enviados a diversas entidades e munícipes; 

• 155 Atendimentos, seja presencial ou telefónico, de munícipes e/ou entidades; 

• 6 Marcações de Conferências Decisórias ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014; 

• Organização/Coordenação do projeto "Ourém Mais Limpo 2018", para a execução do projeto no dia 

2018-06-02; 

• Envio de 16 notificações, para os moradores do lugar de Aljustrel, da freguesia de Fátima, que têm 

acesso à Rede Pública de Drenagem de Esgotos Domésticos, para efetuarem a respetiva ligação e 

pedido; 

• Criação de Base de Dados, para processos de pedidos de Limpeza e Despejo de Fossas; 

• Organização de listagem de Escolas, Colégios e IPSS, para o envio de circular, relativamente à 

campanha "O Cano é que Paga", promovida pela AdCL - Águas do Centro Litoral, no total enviadas 49 

circulares com os respetivos autocolantes, +/- 10 cada circular. 
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5. Recursos Naturais 

5.1. Valorização do Agroal  

Foi submetida a aprovação o Regulamento de funcionamento do Agroal.  

 

5.2 Sensibilização Ambiental  

Destaca-se a sensibilização ambiental no âmbito do Ourém Mais limpo – 2018, a e xecução da campanha de 

sensibilização ambiental "Os suspeitos do Costume", em colaboração com a QUERCUS e o acompanhamento 

da Festa da Criança na parte que compete à SAS, nomeadamente em relação às empresas SUMA, Valorlis, Be 

Water, Sarah Trading e AdCL. 

 

6. Controle de Clientes de Taxas e Tarifas de Resíduos e Saneamento  

Trabalhos efetuados pela Gestão de Utilizadores de 112 de abril e 21 de junho:Elaboração de 52 relatórios 

técnicos relativos a edifícios ligados à rede de energia elétrica;  

1. Análise de pedido de isenção da tarifa de resíduos; 

2. Análise sucinta das despesas e receitas da DAS no 1º trimestre de 2018; 

3. Informação acerca do protocolo existente com o Município de Tomar relativo ao Agroal; 

4. Informação interna acerca da análise de relatórios técnicos efetuados em março de 2018, para 

criação de novos utilizadores CMO; 

5. Pedido de aprovação das condições contratuais a enviar a novos utilizadores CMO; 

6. Envio de 10 processos de dívida para execução fiscal; 

7. Envio de 10 processos de dívida para prescrição de valores; 

8. Execução da campanha de sensibilização ambiental "Os suspeitos do Costume", com a QUERCUS; 

9. Acompanhamento da Festa da Criança na parte que compete à DAS, nomeadamente em relação às 

empresas SUMA, Valorlis, Be Water, Sarah Trading e AdCL; 

10. Análise de 12 processos de roturas da rede de água e encaminhamento para informação; 

11. Resposta a reclamação efetuada no portal da ERSAR; 

12. Emissão de 13 faturas de limpeza e despejo de fossas e; 

13. Movimentação de 106+72 registos em SGD e criação de 7 entradas novas. 



 

 
 

 

 
 

ANEXO I 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E CONTENCIOSO 
 

À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/06/2018 
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ANEXO I - Relatório de Atividades 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 

CONTENCIOSO 
 
 

Foram instruídos 4 novos processos de contraordenação, e foi dada continuidade à instrução dos 
restantes em curso, onde se executaram várias tarefas (estudo do auto de notícia / participação; 
elaboração de notas de ilicitude; notificação dos arguidos para o exercício do direito de defesa; 
junção de elementos aos processos, para prova; elaboração de pedidos de notificação a outras 
entidades; notificação de testemunhas e sua inquirição; análise de peças apresentadas no processo; 
prolação de despachos diversos nos autos). 
 
Foram efetuadas diversas informações técnicas, no total de sete. 
 
Foram elaborados e expedidos ofícios, não contabilizados, relativos a: remessa de guias; notificações 
para apresentação de defesa escrita; notificações de decisões; notificações para pagamento; 
convocatórias a testemunhas; remessa de ofícios a advogados, a tribunais, a agentes da autoridade; 
notificações de requerentes de pedido de indemnização. 
 
Emissão de guias para pagamento de coimas e de custas, no valor de 2.625,00€ 
  
Foram apresentadas 2 proposta de decisão para processos de contraordenação.  
 
Atendimento presencial e telefónico de arguidos, advogados, testemunhas, colegas de outras 
unidades orgânicas e dirigentes (não contabilizados).  
 
Mantemos a lista atualizada de processos impugnados, executados e enviados para o Ministério 
Público deduzir acusação – em anexo. 
 
Mantemos a lista de processos judiciais atualizada (em anexo), confirmamos a prestação de serviços 
e as taxas de justiça devidas a fim de se proceder ao seu pagamento, procedemos à análise de 
Petições Iniciais e outras peças processuais, procedemos à recolha e organização interna de provas 
(documentais) e sua remessa aos mandatários do Município e / ou ao Tribunal para sustentar a 
posição processual do Município nos autos. 
 
Colaboração com a LSA em vários processos judiciais que correm nos Tribunais. 
 
Organização e envio para o arquivo de processos de contraordenação já findos (não contabilizados). 
Leitura, estudo, análise e divulgação de legislação, doutrina e jurisprudência, com vista à sua 
aplicação nos processos (não contabilizado). 
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Sector de licenciamento de atividades económicas não urbanísticas 
 
 
 
 

 Totais 

  
Cartão de vendedor no mercado 0 

Inumação de cadáver em sepultura 11 

Inspeção de elevadores 24 

Licença Especial de Ruído 18 

Mera Comunicação Prévia - RJACSR 0 

Licenciamento Publicitário 1 

Manifestação/Prova Desportiva 2 

Autorização de Peditório 0 

Ocupação de Espaço Público 0 

Táxi - Transferência de titular 0 

Táxi - Averbamento de novo veículo 0 

Cartão de residente 0 

Concessão de sepultura perpétua 1 

Recinto itinerante ou improvisado 0 

Certidão de ciclomotor 0 

Alargamento de Horário de 
Funcionamento 0 

Selagem de elevador 0 
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Sector de Fiscalização 
 
 
 
 
 
 
         

         

 
         

Tarefas 

 
Matérias /assuntos 

versados 

Informações efetuadas pela secção de 
Fiscalização sobre vários assuntos  

 
139 
 

Número de informações efetuadas pelos Fiscais 
Municipais no SPO (Sistema de Processamento de 
Obras) 

198 –  Diversos assuntos 

Número de autos de notícia levantados para 
instrução de processos de contraordenação. 

9 

Instrução de processos de regularização 
(Reposição da legalidade urbanística) 

10 

Número de obras implantadas 
Número de obras visitadas 
Número de operações urbanísticas. Embargadas 

17 
139 
2 

Número de demolições / reposições executadas 
coercivamente pelos serviços da CMO 

2 – Demolição marcadas 

Emissão de certidões 46 
 



 

 
 

 

 
 

ANEXO I.I) 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

LISTA DE PROCESSOS IMPUGNADOS E EXECUTADOS E 

PROCESSOS JUDICIAIS 
 

À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/06/2018 
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ANEXO I.i) - Relatório de Atividades 
 

PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO IMPUGNADOS JUDICIALMENTE 
 
 

Nome do arguido N.º do processo 
de contra-
ordenação 

N.º do processo 
no Tribunal 

Observações 

Marbipedra, Ld.ª 088/2011 332/12.5TAVNO – 
1.º Juízo 

A sentença foi parcialmente 
favorável à CMO, a coima 
foi reduzida para o total de 
€202.500,00 e mantém a 
sanção acessória de 
encerramento da pedreira. 
Já pagou as custas, 
aguarda-se a coima. 
SGD/11766/2011 
O processo de execução 
encontra-se pendente. 
Informação do LSA DO DIA 
16/01/2018 

Américo Ferraz Borges 011/2012 188/13.0TAVNO – 
2.º Juízo 

O Tribunal manteve a 
decisão da CMO, aguarda-
se o pagamento. 
SGD/20039/2013 

Rui Manuel Henriques 
Vieira 

087/2011 34/14.8T9ORM Tribunal da Relação de 
Évora proferiu acórdão, 
pagamento de €20.000,00 
de coima suspensa à 
condição de reposição do 
solo, até 27/11/2017. 
SGD/18821/2016 

Transfor – Engenharia e 
Construções, S.A.  
Transfor – Indústrias, 
S.A. 

031/2014 39/15.1T9ORM 
APENSO ao proc. 
38/15.3T9ORM 

Processo suspenso no 
âmbito do DL n.º 165/2014 
de 05/11 

Transfor – Engenharia e 
Construções, S.A. 

051/2014 38/15.3T9ORM Processo suspenso no 
âmbito do DL n.º 165/2014 
de 05/11 

Eurocálcio – Calcários e 
Inertes, SA 

031/2015 62/16.9T9ORM Processo suspenso no 
âmbito do DL n.º 165/2014 
de 05/11 

Eurocálcio – Calcários e 
Inertes, SA 

072/2012 63/16.7T9ORM Processo suspenso no 
âmbito do DL n.º 165/2014 
de 05/11 

Vineves, S.A. e  
Filstone – Comércio de 
Rochas, S.A. 

103/2014, 
048/2015, 
050/2015, 
051/2015 

230/16.3T9ORM Apresentaram recurso para 
o Tribunal da Relação de 
Évora os dois arguidos. 
SGD/30867/2017. O 
Tribunal de ÉVORA 
declarou-se incompetente e 
vai remeter o processo para 
o Tribunal de Leiria SGD 
Nº.18400/2018. 

Tecnorém – Engenharia 
e Construções, S.A. 

028/2015, 
104/2015 

1217/16.1BELRA A sentença confirmou a 
decisão da CMO. 
SGD/8668/2017. No dia 
26.05.2017 o proc. foi para 
o Trib. Adm. Central do Sul, 
com recurso da arguida. 
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Splendgames – 
Unipessoal, Ld.ª 

019/2014 82/17.6T9ORM A sentença considerou a 
impugnação extemporânea. 
Recorreram para o Tribunal 
da Relação de Évora. 

Nuno dos Reis Prazeres 106/2015 282/17.9T9ORM A sentença de 05/09/2017 
considerou intempestiva a 
impugnação apresentada. O 
recorrente apresentou 
recurso a 21/09/2017 para o 
Tribunal da Relação de 
Évora SDG 28688/2017, 
informa que foi designado 
para o dia 13-03-2018 pelas 
9:45horas a realização da 
audiência de 
julgamento(SGD8343/2018). 

Armindo Faria Neves 037/2016 315/17.9T9ORM A sentença decretou nula a 
decisão adm. Vai reenviar 
autos para corrigir vício 
(SGD 39800/2017) 
 

Francisco Pereira 
Vicente 

032/2015 1256/17.5BELRA Enviado ao MP do TAF de 
Leiria a 14/08/2017 

Joaquim António Martins 
Soares 

065/2015 1342/17.1BELRA Julgamento marcado para 
dia 09.03.2018 

Moisés & Jorge, 
Comércio de 
Automóveis, Ld.ª 

098/2015 1501/17.7BELRA Tribunal administrativo e 
fiscal de LEIRIA manteve a 
decisão SGD Nº292/2018. 
Aguarda-se pagamento. 

Daniela Filipa Carreira 
Tomás 

067/2016 1500/17.9BELRA Julgamento marcado para 
dia 19.03.2018, 10h 

Martinstone -
Unipessoal, Lda 

042/2016  Enviado ao MP DO TAF de 
Leiria em 29.05.2018 

Adelino Ribeiro Sousa 031/2017  Entregue no MP de Ourém 
a 06/06/2018 

 
 

PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO COM EXECUÇÃO JUDICIAL 
 
 
 

Nome do arguido N.º do processo de 
contra-ordenação 

N.º do processo 
no Tribunal 

Observações 

João Carlos Tavares 
Ferreira – Café A Fonte 

362/2003  Entregue no MP a 
07/10/2005 

Fernando José Manuel 
Pena Carrasqueiro de 
Almeida 

232/2003, 236/2003  Entregue no MP a 
14/11/2006 

Kid’s – Pizzaria e 
Pastelaria, Ld.ª 

164/2005, 165/2005, 
391/2005 

 Entregue no MP a 
14/11/2006 

Maria das Dores Machado 295/2003  Entregue no MP a 
13/02/2007 

Aníbal dos Santos 119/2005, 296/2006  Entregue no MP a 
04/04/2007 

Mário Jorge Ferreira da 
Silva 

076/2004  Entregue no MP a 
04/05/2007 
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Pedro Manuel Pereira 
Soares 

271/2003  Entregue no MP a 
08/06/2007 

Rui Jorge Ribeiro de 
Oliveira 

030/2004  Entregue no MP a 
03/10/2007 

Jorge Manuel Ferreira 
Vieira 

290/2005, 033/2006 652/07.0TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
24/10/2007 

Filipe Patrício Covas Reis 252/2004  Entregue no MP a 
04/12/2007 

Elsa Maria Sousa Soares 248/2004 785/07.3TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
10/12/2007 

Rogério Paulo Carvalho 
dos Santos 

238/2004  Entregue no MP a 
10/12/2007 

Manuel da Silva Amorim 046/2004, 162/2004, 
174/2004, 163/2006, 
242/2006, 252/2006, 
256/2006, 268/2006 

 Entregue no MP a 
10/12/2007 

Duarte Miguel Oliveira 
Baptista 

288/2005  Entregue no MP a 
17/03/2008 

Pedro de Oliveira Ferreira 144/2007  Entregue no MP a 
17/03/2008 

Rui Jorge Ribeiro de 
Oliveira 

336/2007, 337/2007 310/08.9TAVNO – 
2.º Juízo 

Já recebemos €76,41 dos 
€1.298,00 

António Tadeu dos 
Santos Augusto 

205/2004, 229/2004  Entregue no MP a 
22/04/2008 

Martha Maria da Graça 025/2007  Entregue no MP a 
29/05/2008 

Alberto Domingos Freitas 
do Couto 

165/2006 573/08.0TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
06/08/2008 

Ezequiel da Silva Martins 248/2006, 254/2006, 
290/2006, 291/2006, 
037/2007, 291/2007, 
347/2007, 355/2007, 
356/2007, 400/2007, 
401/2007, 402/2007, 
424/2007 

 Entregue no MP a 
08/01/2009 

Rui Manuel Pereira 
Santos 

153/2005  Entregue no MP a 
27/02/2009 

Queichar – Queijos e 
Charcutarias, Ld.ª 

205/2003  Entregue no MP a 
03/04/2009 

Luís Filipe Gomes de 
Sousa 

317/2005, 336/2005, 
193/2006, 243/2006, 
267/2006, 302/2006, 
219/2007, 241/2007, 
248/2007, 252/2007, 
278/2007, 307/2007, 
357/2007, 385/2007, 
386/2007, 403/2007, 
425/2007 

254/09.7TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
03/04/2009 

Reis, Pereira e Ferreira, 
Ld.ª 

089/2005  Entregue no MP a 
23/04/2009 

Carlos Miguel Seguro 
Ramos 

167/2006  Entregue no MP a 
13/05/2009 
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Cristiano José Pereira 
Batista 

173/2006  Entregue no MP a 
25/09/2009 

José Luís Pereira de 
Sousa 

144/2008  Entregue no MP a 
25/09/2009 

Rui Jorge Ribeiro de 
Oliveira 

260/2007  Entregue no MP a 
25/09/2009 

João Manuel Braz Ribeiro 369/2006, 374/2006 197/10.1TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
25/03/2010 

Sérgio Anjos Guiomar 261/2008  Entregue no MP a 
25/05/2010 

Forever – Cosmo 
Sapataria 

059/2009  Entregue no MP a 
19/07/2010 

Ementa Simpática 
Pizzaria, Ld.ª 

094/2010  Entregue no MP a 
07/09/2011 

Ezequiel da Silva Martins 464/2007, 194/2008  Entregue no MP a 
15/09/2011 

Ana Filipa Cabral dos 
Santos 

035/2011, 036/2011  Entregue no MP a 
15/09/2011 

Sérgio Anjos Guiomar 068/2010  Entregue no MP a 
15/09/2011 

Cármen Sofia dos Santos 
Mecho 

045/2009, 108/2009 554/11.6TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
15/09/2011 

Ana Maria Ramos 
Machado Rebelo 

033/2011  Entregue no MP a 
30/11/2011 

António Tadeu dos 
Santos Augusto 

404/2007, 196/2010, 
074/2011, 091/2011 

 Entregue no MP a 
30/11/2011 

Belmiro Pereira de 
Almeida 

086/2010 115/12.2TAVNO – 
1.º Juízo 

Enviado ao MP a 
09/02/2012 

Filipe Miguel Vieira 
Henriques 

086/2011  Enviado ao MP a 
23/03/2012. 

Carlos Alberto Mendes 
Sousa 

250/2007  Enviado ao MP a 
11/04/2012 

Maria da Conceição 
Gorjão Caetano 

017/2008 326/12.0TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
27/04/2012 

Voltarnet Unipessoal, Ld.ª 190/2009  Entregue no MP a 
05/07/2012 

José António Pereira 
Guerra 

076/2011, 077/2011 
079/2011, 080/2011 

 Enviado ao MP a 
11/07/2012. 

Fernando Augusto Mecho 
dos Anjos 

220/2009 576/12.0TAVNO – 
2.º Juízo 

Já recebemos €16,27 de 
€150,86. 

Leandro Ricardo Pereira 
Achega 

241/2009, 073/2011 583/12.2TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
31/08/2012 

Luís Filipe Gomes de 
Sousa 

211/2009  Entregue no MP a 
31/08/2012 

Fernando Augusto Mecho 
dos Anjos 

016/2012 707/12.0TAVNO – 
2.º Juízo 

Já foi pago em Tribunal, 
falta enviarem-nos o valor 
SGD/10572/2014 

Paulo Jorge Serra e 
Costa Laranjo 

042/2012  Entregue no MP a 
23/11/2012. 

Ezequiel da Silva Martins 057/2012 816/12.5TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
23/11/2012. 

Filipe Miguel Vieira 
Henriques 

069/2012  Entregue no MP a 
23/11/2012. 
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Fátima Jacinta dos 
Santos Mecho 

163/2011 880/12.7TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
18/12/2012 

Maria da Graça Romão 
Rodrigues 

164/2011  Entregue no MP a 
18/12/2012 

Rufino Batista Similares 
Hoteleiros, Ld.ª 

038/2012, 039/2012, 
040/2012, 063/2012 

 Entregue no MP a 
21/01/2013 

Filipe Miguel Vieira 
Henriques  

090/2012, 091/2012, 
100/2012 

 Entregue no MP a 
20/02/2013 

Emília do Carmo de Jesus 
Fernandes 

037/2012 155/13.4TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
05/03/2013 

Ernesto Cândido de 
Matos 

134/2011 214/13.3TAVNO – 
1.º Juízo 

Já foi pago em Tribunal, 
falta enviarem-nos o valor 
SGD/16405/2013 

Olena Dmytriyeva 002/2012 253/13.4TAVNO – 
1.º Juízo 

Enviado ao MP a 
12/04/2013 

Fábio Cláudio Rodrigues 
de Sousa 

098/2012 250/13.0TAVNO – 
1.º Juízo 

Enviado ao MP a 
12/04/2013 

Carmen Sofia dos Santos 
Mecho 

112/2012 249/13.6TAVNO – 
1.º Juízo 

Enviado ao MP a 
12/04/2013 

Carmen Sofia dos Santos 
Mecho 

093/2011, 004/2012, 
023/2012 

292/13.5TAVNO – 
2.º Juízo 

Enviado ao MP a 
24/04/2013 

Maria Lucília dos Santos 
Encarnação 

052/2012 290/13.9TAVNO – 
2.º Juízo 

Enviado ao MP a 
24/04/2013 

Bruno Miguel de Jesus 
Pereira 

125/2012 307/13.7TAVNO – 
1.º Juízo 

Enviado ao MP a 
02/05/2013 

Rute Maria Lima de 
Oliveira 

116/2012 461/13.8TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
26/06/2013 

Fátima Jacinta dos 
Santos Mecho 

111/2012 485/13.5TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
04/07/2013 

Filipe Miguel Vieira 
Henriques 

129/2012, 130/2012, 
004/2013, 005/2013 

592/13.4TAVNO – 
2.º Juízo 

Já foi pago em Tribunal, 
falta enviarem-nos o valor 
SGD/10571/2014 

Filipe Miguel Vieira 
Henriques 

011/2013, 012/2013, 
013/2013 

728/13.5TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
27/11/2013 

Kardapioxarme, Ld.ª 003/2013 727/13.7TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
27/11/2013 

Filipe Miguel Vieira 
Henriques 

052/2013, 053/2013, 
054/2013, 055/2013, 
056/2013, 057/2013, 
058/2013, 059/2013, 
060/2013, 061/2013, 
076/2013, 077/2013, 
094/2013, 116/2013 

47/14.0TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
27/01/2014 

António José Oliveira 
Frazão 

095/2013 48/14.8TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
27/01/2014 

António Augusto Silva 
Rodrigues 

062/2013, 063/2013, 
064/2013, 109/2013, 
114/2013 

49/14.6TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
27/01/2014 

Arménio Cristiano Flores 
Teles 

080/2013 180/14.8TBVNO – 
1.º Juízo 

Entregue ao MP a 
28/03/2014 

Mário de Jesus 
Fernandes Monteiro 

010/2013 215/14.4TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
08/04/2014 
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César Rufino – Similares 
Hoteleiros, Ld.ª 

002/2013 213/14.8TAVNO – 
2.º Juízo 

Entregue no MP a 
08/04/2014 

Fábio Cláudio Rodrigues 
de Sousa 

128/2012, 007/2013 212/14.0TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
08/04/2014 

Ezequiel Bastos 
Rodrigues 

068/2013, 069/2013, 
070/2013 

263/14.4TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
05/05/2014 

Luís Alexandre da Graça 078/2013, 150/2013 280/14.4TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
13/05/2014 

Rute Maria Lima de 
Oliveira 

023/2013 307/14.0TAVNO – 
1.º Juízo 

Entregue no MP a 
26/05/2014 

Cîpian Cornel 008/2013  Entregue no Tribunal do 
Entroncamento a 
23/09/2014 
Reencaminhado p/ 
Instância Local de Ourém 

Fábio Cláudio Rodrigues 
de Sousa 

014/2014; 020/2014; 
028/2014 

53/14.4T9ORM Entregue na Instância 
Local de Ourém a 
07/11/2014 

Francisco Pereira dos 
Reis 

045/2013  Entregue na Instância 
Local de Ourém a 
07/11/2014 

Tobogriz – Fábrica de 
Material Eléctrico 

090/2013  Entregue na Instância 
Local de Ourém a 
27/01/2015 

The St. Brigid Hotel, Lda 005/2014  Entregue na Instância 
Local de Ourém a 
25/03/2015 

Janeiro & Fonseca, SA 140/2011 54/16.8T9ORM A 14/03/2016 fomos 
informados que a instância 
está suspensa. Extraída 
certidão para reclamação 
de créditos no processo de 
insolvência n.º 
801/14.2TBPBL a correr 
termos na Instância Central 
de Leiria – 1.ª Secção 
Comércio L2 

Helena Maria Matias 079/2015, 083/2016 176/16.5T9ORM Entregue na Instância 
Local de Ourém a 
09/05/2016 

Pedro de Oliveira Ferreira 039/2015 195/16.1T9ORM Entregue na Instância 
Local de Ourém a 
20/05/2016 

Cristina Maria Santos da 
Costa Madeira 

048/2016 224/17.1T9ORM Entregue na Instancia 
Local de Ourém a 
26/05/2017 

Nicu Rostas 061/2016  Entregue no Juízo Local 
Criminal de Ourém a 
19/09/2017 

Steluta Anghel 050/2016 442/17.2T9ORM Entregue no Juízo Local 
Criminal de Ourém a 
29/11/2017 

Carlos Domingues Pereira 138/2014 96/18.9T9ORM Entregue no Juízo Local 
Criminal de Ourém em 
09/03/2018 

Vasques da Conceição 
Prudêncio Nunes 

051/2016 109/18.4T9ORM Entregue no Juízo Local 
Criminal de Ourém em 
14/03/2018 
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PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO ENTREGUES NO TRIBUNAL 

 PARA DEDUZIR ACUSAÇÃO   E PROCESSO CRIME 
 

Nome do arguido N.º do processo de 
contra-ordenação 

N.º do processo no 
Tribunal 

Observações 

Rui Manuel da Paixão 
Oliveira 

002/2016 71/16.8T9ORM Julgamento dia 
21/02/2017, pelas 14H00 

Joaquim Oliveira da Silva e 
Carborem – Carvões e 
Madeiras de Ourém, Ld.ª 

001/2016 377/16.6T9ORM Debate instrutório 
realizado a 11/10/2017, 
remete o processo para 
julgamento no Juízo 
Local de Ourém. 
SGD/32823/2017; o 
processo encontra-se 
suspenso pelo tribunal 
SDG 16823/2018 

Mário Rodrigues da Silva 004/2017 77/17.OT9RM Arquivado - SDG Nº-
37584/2017 

Martinstone,Unipessoal,Lda 008/2018 214/18.7T9ORM O Inquérito no MP incide 
apenas sob eventual 
crime de construção de 
edificação na zona “A” 
referida no auto de 
notícia n.º 03/2018 (SGD 
18720/18 e 18721/18). 

 
Última alteração a 06 de junho de 2018.



 

Processos Judiciais 

Nome do 
Autor/Réu/Contrainteressados/Pedido 

N.º Registo 
CMO 

N.º de Processo 
Tribunal 

Tribunal / 
Tipo de 
Acção 

 
Último Acto Praticado 

 
Obs. 

Processos em Tribunal Ano de 2017 

GRAVITYLEVEL -Design & Arquitetura, 
Lda 

6961/2017 393/17.OBELSB Tribunal 
Administrativo 
de Círculo de 
Lisboa Unidade 
Orgânica 2 

O valor a pagar pelo Município é de 
18.970,14€, foi homologado por 
sentença de 31.08.2017, tendo 
transitado em julgado em 
04.01.2017. 
Aguardamos a elaboração e a 
notificação de conta de Custas, cuja 
responsabilidade é do Município, 
informação prestada pelo LSA em 
16/01/2018. 

LSA-
Sociedade 
de 
advogados 

E: Construções 200,482 Lda 
E: Município de Ourém 
Requer o pagamento de €6.150,00, mais juros e 
custas judiciais 

34948/2017 107040/17.2YIPRT Balcão 
Nacional de 
Injunções 

Apresentada oposição à injunção a 
04/12/2017. Em 05-04-2018, o 
Tribunal informa que julga-se 
materialmente incompetente para 
julgar o presente litígio, e, em 
consequência, absolve o réu da 
instância (sgd 12508/2018) 

Dr. Vítor 
Inácio Dias 

E: A Progressiva – Estruturas Metálicas 
E: Município de Ourém 
Requer o pagamento de €6.150,00, mais juros e 
custas judiciais 

34946/2017 107039/17.9YIPRT Balcão 
Nacional de 
Injunções 

Apresentada oposição à injunção a 
04/12/2017. Em 23-03-2018, o 
Tribunal informa que julga-se 
materialmente incompetente para 
julgar o presente litígio, e, em 
consequência, absolve o réu da 
instância (sgd 12507/2018) 

Dr. Vítor 
Inácio Dias 

A: Maria Prudência Reis Bernardo Jorge 
R: Município de Ourém 
Requer a anulação do ato administrativo de 
expropriação por utilidade pública com carácter 
urgente (deliberação de 24/02/2017 da Assembleia 
Municipal). 

33481/2017 1372/17.3BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria  
Acão 
administrativa 

Enviada a PI à LSA a 07/11/2017 e 
o PA a 16/11/2017. 
Já foi feita contestação, informação 
LSA de 16/01/2018 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 
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A: Fernando Oliveira Laranjeiro 
R: Município de Ourém 
Requer a suspensão da eficácia da decisão do 
Exmo. PCMO constante do ofício n.º 29356 de 
15/09/2017 (despacho n.º 61/2017). 

33392/2017 1453/17.3BELRA 
APENSO AO 

 
314/17.0BELRA 

Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria  
Processo 
cautelar 

Enviado ao Tribunal a oposição a 
06/11/2017 
SGD/34414/2017 
Em 28.11.2017 foi proferida 
sentença que indeferiu a 
providência requerida, aguarda-se 
a elaboração da conta de custas, 
informação prestada pelo LSA em 
16/01/2018 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 

A: Fernando Oliveira Laranjeiro 
R: Município de Ourém 
Requer:  
a) a anulação da decisão proferida pelo Exmo. 
Presidente da Câmara, de efetuar a posse 
administrativa com vista à demolição do muro;  
b) declarar-se que o muro edificado foi uma 
reconstrução do muro existente no local, há mais de 
80 anos; 
c) declarar-se que o muro foi edificado com o 
consentimento e conhecimento das autoridades 
administrativas e da Fiscalização Municipal; 
d) declarar-se que ao pretender a demolição do muro 
o R. age de má fé e em abuso de direito; 
e) declarar-se que face ao acordo existente, de 
cedência de terreno para alargamento do muro pela 
Fiscalização, à permissão das autoridades 
administrativas, o A. não está obrigado a licenciar os 
trabalhos executados. 
Se assim não se entender, requer: 
1.a condenação de indemnizar o A. da quantia de 
€19.948,50, na edificação do muro e a suportar as 
despesas de demolição; 
2.a condenação de pagar a titulo de danos morais a 
quantia não inferior a €3.000,00; 
3.a condenação do R. em custas, custas de parte e 
demais legal. 

7190/2017 314/17.0BERA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria  
Acão 
administrativa 

A sentença de 17/11/2017 julga 
extinta a instância, por 
desaparecimento do objeto. 
O prazo para o A. apresentar 
recurso da sentença termina a 
19/01/2018. 
SGD/37227/2017 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 
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Embargante: Nazareno José Menitra do 
Carmo e Outros 
Embargado: Fábrica do Santuário de N.ª 
Sr.ª do Rosário de Fátima 
Requer o embargo de terceiros relativamente ao 
processo judicial n.º 406/17.6T8ENT.  

31844/2017 406/17.6T8ENT-A Juízo de 
Execução do 
Entroncamento 

Envida a documentação existente 
ao mandatário a 09/11/2017 

Dr. Humberto 
Antunes 

 

Exequente: Fábrica do Santuário de N.ª 
Sr.ª do Rosário de Fátima 
Executado: Município de Ourém 
Requer o cumprimento da sentença do processo 
judicial n.º 1326/11.3TBVNO, ou seja, a entrega da 
parcela de terreno com área de 459,78m2 sita em 
Fátima que confina a nascente com a Praceta de 
Santo António e a cessação da exploração do painel 
publicitário, do quiosque e da esplanada.  
Requer a execução de sanção pecuniária 
compulsória à razão de €50/dia, desde 14/04/2015 
(data do trânsito da sentença em julgado) até à data 
da cessação da exploração do quiosque e da 
explanada, montante que calculado até à data da 
cessação da exploração do quiosque e da 
explanada, acrescida de custas e honorários do 
agente de execução. Valor apurado à data da 
propositura da acção = €48.949,03. 

33404/2016 
 

(15526/2017) 

406/17.6T8ENT 
 

(anteriormente 
1326/11.3TBVNO.1) 

Juízo de 
Execução do 
Entroncamento 

Envida a documentação existente 
ao mandatário a 07/02/2018 

Dr. Humberto 
Antunes 

 

Processos em Tribunal Ano de 2016 

A: Diana Gonçalves Lopes dos Reis, 
André Gonçalves Lopes dos Reis, Rosa 
Maria Gonçalves Lopes 
R: Município de Ourém 
Requer que as funções da entidade expropriante 
passem a ser exercidas pelo Tribunal, seguindo-se 
os demais termos do processo expropriativo e que 
sejam ressarcidos de prejuízos no valor de 
€49.649,00. 

30603/2016 468/16.3T8ORM Secção Cível, 
Instancia Local 
de Ourém da 
Comarca de 
Santarém 

O Tribunal concluiu que não há 
nenhum processo de expropriação 
a decorrer no Município. 
A 08/02/2017 os A. apresentaram 
recurso para o Tribunal da Relação 
de Évora. 
SGD/6553/2017 
Em 31.03.2017 os autos foram 
remetidos ao Tribunal de Évora, 
não se tendo registado quaisquer 
movimentos desde então, 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 
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informação prestada pela LSA em 
16-01-2018. 
 

A: Ana Marta Ferraz Marques e Henrique 
da Silva Lopes 
R: Município de Ourém 
Requer o pagamento de €3.309,63 acrescido de 
juros, à taxa legal, desde a citação até efectivo e 
integral pagamento, resultante do acidente de viação 
que sofreu a 30/01/2015, na Rua de São Bartolomeu, 
em Caxarias. 

27439/2016 1138/16.8BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria  
Acção 
Administrativa 

A 14/11/2016 foi apresentada a 
contestação, que foi notificada aos 
autores, não se verificando mais 
desenvolvimentos no processo. 
Conforme informação apresentada 
para os ROC’s em fevereiro/2017 
O processo encontra-se concluso 
ao juiz desde 13/09/2017, 
aguardando-se a convocação de 
audiência prévia, informação 
prestada pela LSA em 16/01/2018 
 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 

A: Artur Leitão Lopes 
R: Caixa Geral de Aposentações 
IP: Município de Ourém, Ouremviva – 
Gestão de Eventos, Serviços e 
Equipamentos, EM SA, Sociedade Zurich 
Companhia de Seguros 
Requer o A. ser submetido a Junta Médica 
competente para a determinação do grau de 
incapacidade permanente resultante do acidente de 
serviço que sofreu e bem assim, o pagamento da 
pensão a que tiver direito em consequência da 
desvalorização sofrida. 

25773/2016 65/16.3BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria  
Acção 
Administrativa 

Tentativa de conciliação marcada 
para 27/02/2017. Audiência prévia 
realizada e proferido despacho 
saneador, no âmbito do qual o 
tribunal absolveu o município da 
instância por carecer de legitimidade 
passiva, informação prestada pela 
LSA em 16/01/2018 
 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 

A: Município de Ourém 
R: Filipe Manuel de Oliveira Santos 
Requer o pagamento do valor referente à alienação 
de madeira de eucalipto. 

15464/2016 123648/16.0YIPRT 
 

3211/17.6T8PBL 
 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 
 
Pombal – Juízo 
Execução 

O Tribunal nomeou a agente de 
execução. A 25/09/2017 
informamos a LSA que seria para 
penhorar todos os bens. 
A 03/10/2017 a LSA informa 
relativamente aos bens 
penhoráveis do R. conforme a 
indicações da agente de execução. 
SGD/31329/2017 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 
 
Agente 
execução 
Manuela 
Trovão 
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A: José Carlos Alves da Cruz e Susana 
Maria Dias da Silva 
R: Município de Ourém 
Requer que as funções da entidade expropriante 
passem a ser exercidas pelo Tribunal, seguindo-se 
os demais termos do processo expropriativo e que o 
R. seja condenado nas custas do incidente. 

19875/2016 345/16.8T8ORM 
 

345/16.8T8ORM–A 

Secção Cível, 
Instancia Local 
de Ourém da 
Comarca de 
Santarém 

A 23/09/2016 a sentença declara 
procedente o incidente e deferem-
se os pedidos dos A. Foi ordenado 
remeter ao Tribunal o processo de 
expropriação onde correrá os seus 
termos. A 27/04/2017 fomos 
notificados para proceder ao 
depósito do montante da 
indemnização pela expropriação no 
valor total de €9.425,77. 
O relatório pericial de 05/09/2017 
fixa o valor do solo em €6.486,98. A 
26/10/2017 foram apresentadas as 
nossas alegações. 
SGD/33515/2017 
SGD 37715/2017 – Sentença: 
Município condenado a pagar 
indemnização no montante de 
€6.831,98. 
07/12/2017 a autora recorreu da 
sentença da parte relativa às 
custas. Encontra-se em curso o 
prazo para recorrer da sentença 
informação prestada pelo LSA em 
16/01/2018 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 

Processos em Tribunal Ano de 2015 

A: Ministério Público 
R: Câmara Municipal de Ourém 
CI: Maria Fernanda Lopes Vieira Monteiro 
e Fernando Alves Teixeira Monteiro 
Requer a execução de sentença, que o R. seja 
compelido à reposição da construção na situação 
anterior à realização das obras licenciadas, cujo 
licenciamento foi declarado nulo no processo n.º 
270/07.3BELRA. 
Seja condenado à prática dos actos de demolição da 
parte que excede a área máxima de implantação 

6384/2007 
(26228/2015) 

270/07.3BELRA – 
A 

Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria  
Execução de 
Sentença 

A 14/12/2016 foi proferida sentença 
que julga totalmente improcedente 
a execução de sentença, visto ter 
sido apresentado o processo fora 
do prazo. 
O ministério público apresentou 
recurso e a 10/05/2017 o processo 
foi para o Tribunal Central 
Administrativo do Sul para 
apreciação e decisão de recurso. 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 
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estabelecida para a construção e se determine a 
cassação do alvará de utilização, caso não se 
arranje solução alternativa. 
Requer que a demolição seja efetuada em 120 dias. 
Caso o R. não cumpra, requer a condenação de 
sanção pecuniária compulsória prevista no art.º 169 
e 176.º 4 CPTA. 

A: Massa Insolvente de Asibel – 
Construções, S.A. 
R: Município de Ourém 
Requer a condenação no pagamento de 
€705.641,55, a título de reposição do equilíbrio 
financeiro do contrato de empreitada de obra pública 
“P077/2011 – Requalificação Urbana da Av. D. José 
Alves Correia da Silva – Parte B – Troços Entre a 
Passagem Desnivelada e as Rotunda Norte e Sul 
Inclusive, em Fátima”, acrescida de juros moratórios 
vincendos contados desde a citação, à taxa legal, até 
efetivo e integral pagamento. 

24789/2015 1609/15.3BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria  
Acção 
Administrativa 
Comum 

A 10/05/2016 a A. foi notificada da 
contestação apresentada pelo 
Município. 
A 14/11/2017 fomos notificados 
para enviar o processo 
administrativo ao Tribunal. 
SGD/35423/2017 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 

A: Metalneca – Comércio de Sucatas, 
Unipessoal, Ld.ª 
R: Município de Ourém 
Requer a condenação no pagamento de €15.696,17, 
acrescida de juros desde a citação, à taxa legal, até 
efetivo e integral pagamento, decorrente de acidente 
de viação. 

23740/2015 1555/15.0BERLRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria  
Acção 
Administrativa 
Comum 

O processo está concluso ao juiz 
desde 11/01/2016, aguarda-se a 
marcação de audiência prévia. 
Conforme informação apresentada 
para os ROC’s em fevereiro/2017. 
O processo está concluso ao juiz 
desde 08/09/2017, aguarda-se a 
marcação de audiência prévia, 
informação prestada pela LSA em 
16/01/2018 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 

E: Soldanova – Sociedade de 
Construções Metálicas, Ld.ª 
E: Município de Ourém e União 
Desportiva de Pinheiro e Cabiçalva 
Pagamento de €42.354,79, referente à execução de 
sentença no processo judicial n.º 752/10.0TBVNO. 

10893/2015 1949/15.1T8ENT Tribunal da 
Comarca de 
Santarém – 
Entroncamento 
– Inst. Central – 
Sec. Execução 
– J1 

Efetuado um depósito autónomo de 
€50.000,00 a 20/05/2015. 
A decisão do tribunal de 03/01/2017 
foi desfavorável ao Município. 
A 02/02/2017 foi interposto recurso 
para o Tribunal da Relação de 
Évora. – Aguarda-se 
A 23/02/2017 foi apresentada 
reclamação do pedido de custas de 

Dr.ª Sofia 
Marques 
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parte no Tribunal do 
Entroncamento. – Aguarda-se  

A- A: ThyssenKrupp Elevadores, S.A. 
R: Município de Ourém 
Requer o pagamento de €9.790,18 acrescido de 
juros de mora vencidos no valor de €99,73, da taxa 
de justiça liquidada e outras despesas no valor de 
€40,00, tudo a acrescer juros de mora vincendos até 
efectivo e integral pagamento. 
Contrato de manutenção do elevador instalado na 
escola do 1.º ciclo do Ensino Básico de Ourém 

2789/2015 617/15.9BELSB 
 

(Injunção n.º 
16181/15.6YIPRT) 

Tribunal 
Administrativo 
Central de 
Lisboa 
Acção 
Administrativa 

Na sequência da oposição 
apresentada, o processo foi 
enviado ao TAC de Lisboa e 
distribuído a 12/03/2015. 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 

A: César José Machado de Jesus 
R: Município de Ourém 
Requer o pagamento de €1.375,00 a título de 
indemnização por danos patrimoniais acrescida de 
juros vincendos até efetivo e integral pagamento 

962/2015 44/15.8BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria  
Acção 
Administrativa 
Comum 

O A. sugere um acordo onde pede 
o pagamento integral do prejuízo 
reclamado na ação, no valor de 
1375€, prescindindo de quaisquer 
juros, com custas do Tribunal a 
meio e prescindindo das custas de 
parte. 
SGD/37296/2017 
Foi acordado que a indeminização 
apagar é de 1300€ está na DGF 
para cabimentar em 22/01/2018 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 

A: Gracinda Conceição Papafina Cândido 
Caixeiro 
R: EDP – Energias de Portugal, S.A. – 
Distribuição; Freguesia de Fátima; 
Município de Ourém 
Requer a providência cautelar de ratificação do 
embargo de obra nova. 
Requer a restituição da posse da área de terreno de 
4mts de largura e 65 de cumprimento ocupada com o 
alargamento do caminho da Pedra Alva; 
Requer a condenação na reposição do terreno 
ocupado no estado em que se encontrava antes do 
alargamento do caminho e reconstrução do muro de 
pedra solta de 1,2mts de altura e 65 de comprimento, 
no local onde se encontrava originalmente: 

74/2015 150/14.6T8ORM Tribunal da 
Comarca de 
Santarém – 
Instância 
Central – 
Secção Cível – 
J3 
Procedimento 
Cautelar 
Tribunal da 
Comarca de 
Santarém – 
Instância Local 

A 28/05/2015, fomos informados 
que, com base no valor atribuído à 
ação, €17.973,00, o processo 
decorrerá na Instancia Local de 
Ourém e não na Instancia Central 
de Santarém. 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 
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Requer o pagamento de indemnização de valor 
ainda não quantificável pelos prejuízos causados e 
que continuam a causar. 

de Ourém – 
Secção Cívil 

Processos em Tribunal Ano de 2014 

A: Município de Ourém 
R: Axa – Companhia de Seguros S.A. 

13356/2014 XX XX A 29/07/2014 foi enviada 
documentação para instaurar acção 
contra a Axa. 
A 01/04/2016 foi solicitada 
informação à LSA sobre o estado 
do processo. 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  

Processos em Tribunal Ano de 2013 

A: Jular Turismo, S.A. 
R: Município de Ourém 
Requer a execução no prazo de 20 dias da sentença 
condenatória (do processo n.º 1656/09.4BELRA) e 
que se fixe um prazo limite, com imposição de 
sanção pecuniária compulsória aos titulares dos 
órgãos incumbidos de executar a sentença. 

17597/2013 1656/09.4BELRA – 
A  

Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Execuções 

O processo foi concluso ao Juiz a 
08/09/2017. 
SGD/30692/2017 
Informação prestada pelo LSA EM 
16/01/2018 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  

A: Maria de Lurdes Oliveira Nunes e 
Amílcar Cartaxo BALIXA 
R: Alberto da Silva Oliveira e Maria 
Hermínia Faria de Jesus Oliveira; Ernesto 
da Silva Dias e Maria Celeste de Oliveira 
Nunes Dias 
Intervenção Principal Provocada: 
Município de Ourém 
Requerem: declararem-se nulos e de nenhum efeito 
os contratos de compra e venda formalizados pelas 
escrituras com as legais consequências, 
nomeadamente as do art. 289 n.º 1 do C. Civil; 
Ordenar-se o cancelamento na conservatória do 
Registo Predial de Ourém de todos e quaisquer 
registos que, porventura, tenham sido realizados 
posteriormente sobre os prédios em causa; Os RR 
condenados a abrir mão de todos os terrenos acima 
referidos, para que possam ser partilhados na 

18096/2013 1117/12.4TBVNO Tribunal 
Judicial de 
Ourém – 2.º 
Juízo 

A 30/04/2015 foi proferida sentença 
que absolve o Município. 
Os A. apresentaram recurso para o 
Tribunal da Relação de Évora. 
A 05/05/2016 o Tribunal da Relação 
de Évora acordou julgar procedente 
o recurso de apelação, revogar a 
decisão proferida e determinar a 
realização de nova audiência.  
 
A sentença de 07/04/2017 da 
Instancia Local de Ourém julgou a 
ação improcedente e absolveu o 
Município dos pedidos. 
 
A 16/05/2017 os A. apresentaram 
recurso para o Tribunal da Relação 
de Évora. 
SGD/17099/2017 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  
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herança aberta por óbito de seus pais; Os RR. 
condenados a indemnizar os AA. de todos os 
prejuízos materiais e morais que se verificarem por 
força da sua conduta, por valor nunca inferior a 
€40.000,00. 
O Município de Ourém aparece no processo 
considerando que entre José Nunes Barroca e 
mulher Amélia de Jesus Quartau e o 1.º réu marido 
foram celebrados contratos de compra e venda de 
determinados imóveis, por um lado, e entre os 1.os 
réus e o 2.º réu marido, foram celebrados outros 
contratos de compra e venda respeitantes aos 
mesmos imóveis, por outro; contudo, os 2.os réus 
venderam um destes imóveis ao Município, o situado 
em Arneiro, Fontainhas, Freguesia de Seiça. Como 
refere a Sra. juíza a fls. 89 «…a declaração da 

nulidade, tendo efeito retroativo (artigo 289.º, n.º 1, do 

Código Civil), implica a nulidade do contrato celebrado 

entre os 2.os réus e o "Município de Ourém", por falta de 

legitimidade dos 2.os réus (artigo 892.º do Código Civil). 

Se o "Município de Ourém" não intervier no processo, a 

declaração de nulidade dos mencionados negócios não o 

vinculará e poderá questioná-la noutra ação, 

eventualmente movida contra as partes deste processo»». 

O recurso foi para o Tribunal da 
Relação de Évora em 14/07/2017, 
conforme informação prestada pela 
LSA em 16/01/2018. 

A: Lena Engenharia e Construções, S.A. 
R: Município de Ourém 
Requer a execução de sentença do processo n.º 
1267/11.4BELRA que decorreu no TAFL, 
condenando-se a executada a adoptar os seguintes 
actos para executar a sentença de anulação: 
Elaborar novo relatório final de avaliação no âmbito 
do procedimento de contratação pública da 
empreitada “Requalificação Urbana da Av. José 
Alves Correia da Silva – Parte B – Troços entre a 
passagem desnivelada e as rotundas norte e sul, em 
Fátima”, em cumprimento do n.º 2 do art. 13.º do DL 
n.º 143-A/2008 de 25/07, excluindo a proposta do 
agrupamento Asibel – Construções, S.A. e CMR – 

14823/2013 1267/11.4BELRA-B Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Execuções 

A 16/10/2014 foi proferida decisão 
judicial que julga verificada causa 
legitima de inexecução da sentença 
de que se pretendia a execução e a 
dar às partes 20 dias para 
negociarem a indemnização a 
pagar pelo R. à A. 
(€418.516,04 + €749.580,96) 
SGD /19462/2014 
Não houve acordo (Ver email de 
05/11/2014 do Dr. Cândido) 
A A. informou o Tribunal que não 
houve acordo e requereu a 
prossecução do processo. 

Dr. Cândido 
Oliveira 
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Construções Martins e Reis, Ld.ª e adjudicando a 
empreitada ao concorrente classificado em 2.º lugar, 
a exequente; 
Nos termos do n.º 3 do art.º 176.º do CPTA, a 
fixação de um prazo para que a executada exerça o 
cumprimento do dever de executar a sentença, 
nunca superior a 15 dias; 
Em caso de incumprimento da execução no referido 
prazo, a imposição de sanção pecuniária 
compulsória aos titulares dos órgãos incumbidos de 
proceder à execução – os membros do órgão 
executivo do Município, a saber o Sr. Presidente 
Paulo Fonseca e os Srs. Vereadores Nazareno do 
Carmo, Lucília Vieira, José Alho, Vitor Frazão, Luís 
Albuquerque e Humberto Antunes. 

Houve reunião como o mandatário 
da Câmara e aguarda sença do 
tribunal em 07/02/2018. 

A: Sónia Ferreira Lains Lopes 
R: Município de Ourém 
Requer que o acto impugnado, o despacho do 
Vereador Nazareno do Carmo, de 18/07/2013, seja 
declarado nulo, ou quando assim não se entenda, 
seja declarada a sua anulabilidade. 

12314/2013 948/13.2BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Acção 
administrativa 
especial 

O processo está concluso ao juiz 
desde 02/02/2016 aguarda-se a 
marcação de audiência prévia. 
Conforme informação apresentada 
para os ROC’s em fevereiro/2017 
O processo está concluso ao juiz 
desde 14/09/2017, aguardando-se 
a marcação da audiência prévia, 
informação prestada pela LSA em 
16/01/2018 
 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  

A: MEO – Serviços de Comunicações e 
Multimédia, S.A. (PT Comunicações, 
S.A.) 
R: Município de Ourém e Firts Rule, S.A. 
Requer a anulação do contrato celebrado entre o 
Município de Ourém e a Firts Rule, S.A. 

11695/2013 904/13.0BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Acção 
administrativa 
comum 

A 17/05/2016 o TAFL declarou não 
ser materialmente competente para 
apreciar a ação. A 05/09/2016 a 
MEO interpõe recurso o TCA Sul. 
A 04/10/2017 o TCAS considera 
tratar-se de matéria administrativa e 
devolve o processo ao TAFL para 
prosseguir os seus termos. 
SGD/32338/2017    
Foi designado o dia 14/02/2018 
para a realização de audiência 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  
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prévia, conforme informação 
prestada pela LSA em 16/01/2018 
Foi marcada para 14/03/2018 a 
discussão da matéria de fato e de 
direito com os mandatários no 
Tribunal, conforme informação 
prestada pelo LSA EM 16/02/2018 

A: Ministério Público 
CI: Tânia Patrícia Neves Pires (e outros 41 
contra-interessados) 
R: Município de Ourém 
Requer a declaração de nulidade do despacho do 
PCM de 13/07/2011, da deliberação de CM de 
19/07/2011, do despacho do PCM de 29/12/2011 e 
de 30/12/2011 e do contrato de trabalho por tempo 
indeterminado celebrado a 26/01/2012, e a reposição 
da legalidade, reconstituindo-se a situação que 
existiria se os mesmos não tivessem sido praticados. 

1935/2013 
 

 

1308/12.8BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Acção 
administrativa 
especial 
 
 

 

O processo está concluso ao juiz 
desde 10/04/2014 aguarda-se a 
marcação de audiência prévia. 
Conforme informação apresentada 
para os ROC’s em fevereiro/2017 
Após consulta ao SITAF verificámos 
que o processo está concluso ao 
juíz desde 12/09/2017, aguardando-
se assim, a marcação de audiência 
prévia, informação prestada pelo 
LSA em 16/01/2018 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  

Processos em Tribunal Ano de 2012 

A/Exequente: Ministério Público 
R/Executado: Município de Ourém 
Requer a demolição no prazo de seis meses das 
obras licenciadas pelo despacho do Presidente de 
Câmara de 21/06/1997, declarado nulo nos autos 
RCA n.º 444/2000 e a reposição do terreno no 
estado em que se encontrava antes do início das 
obras. 
(Patrício Meireles Neto) 

4137/2012 444-A/2000 Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de 
Coimbra 
Execução de 
sentença 

A 28/06/2017 o Tribunal notifica 
para que se dê resposta objetiva do 
despacho de 20/02/2017. 
A 12/10/2017, a LSA apresentou no 
TAFL um despacho de 14/09/2017 
do Exmo. Presidente, Paulo 
Fonseca, ratificado em reunião de 
Câmara de 06/10/2017. 
SGD/32337/2017 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  

Processos em Tribunal Ano de 2011 

A: Município de Ourém 
R: Vasco Cunha, Arquitectura e 
Planeamento, Ld.ª e DHV, S.A. 
Requer o ressarcimento dos danos causados com a 
diferença de custos efectivamente suportados pelo 
A. c/ os 1.º trabalhos não previstos no projecto inicial 
(contenção periférica); e c/ os custos dos 2.º 

22032/2010 634/11.8BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Acção 
administrativa 
comum 

Foi determinado judicialmente uma 
perícia colegial. A R. já indicou o 
seu perito e o Município também 
indicou um perito a 12/10/2017. A 
27/11/2017 indicamos as questões 
de facto que queremos ver 
esclarecidas na perícia colegial. 
SGD/31409/2017, 36796/2017 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  
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trabalhos não previstos (fundações, pilares, e reforço 
da laje do piso -1); e c/ os 3.º trabalhos não previstos 
(erros e omissões do projecto); 
Requer o montante de €178.866,26, que a A. deve 
ao empreiteiro para ressarcimento de danos sofridos; 
Requer o montante de €33.534,56, valor de rendas 
pagas pelo A. no período que excedeu o prazo 
contratualmente estabelecido para a conclusão da 
obra. 
Acrescendo ao montante total apurado o quantitativo 
de juros. 

 
NOTA: i) no processo n.º 33121/15.5T8LSB-
A, da comarca de LSB, o Tribunal homologou 
a lista de créditos reconhecidos apresentada 
pelo administrador de insolvência e julgou 
verificados os créditos reclamados pelo MO, 
no montante de €212.400,82 
(178.866,26+33.534,56), como crédito 
comum sob condição; ii) também graduou os 
créditos para serem pagos pelo produto da 
venda de todos os bens apreendidos ou a 
apreender para a massa insolvente nos 
seguintes termos: em 1.º e único lugar, 
rateadamente, os créditos comuns.  SGD 
12885/2016 

A: Maria Leonor Marques Valente 
Severino 
R: Município de Ourém 
CI: Natália Maria Simões Ferreira Amaro; 
Ana Isabel Simões Gonçalves; Inês 
Ferreira Brito 
Requer a anulação do despacho do PCMO que 
homologou a lista de classificação final do 
procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego em contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para 
preenchimento de dois postos de trabalho de 
Assistente Operacional na área funcional de Auxiliar 
de Acção Educativa. 

5739/2011 323/11.3BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Acção 
administrativa 
especial 

A 07/07/2017 o TAFL profere 
acórdão onde julga improcedente a 
reclamação e anula o despacho 
proferido a 15/12/2010 que 
homologou a lista de classificação 
final do procedimento. 
A 26/09/2017 foi apresentado 
recurso para o TCA Sul. 
SGD/30520/2017 
Por despacho de 18.10.2017 foi 
admitido o recurso com efeitos 
suspensivos, tendo os autos sido 
remetidos ao TCA Sul em 
04.12.2017. 
Em 18.12.2017 fomos notificados do 
Parecer emitido Ministério Público 
no âmbito do referido recurso, 
Conforme informação prestada pela 
LSA de 16-01-2018. 

Dr. António 
Agostinho 
 
Transitou o 
patrocínio 
para a 
LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados 

A: Carlos Manuel de Jesus Teixeira 
R: Município de Ourém 
CI: Rui Manuel Lopes Tomé 
Requer o restabelecimento do afastamento do muro 
dos C.I. ao eixo da via (no mínimo de 4,50mts), 
através da demolição do muro actualmente existente. 

1914/2011 1140/10.3BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Acção 
administrativa 
comum 

Aguarda julgamento. 
Conforme informação apresentada 
para os ROC’s em março/2016. 
SGD/6668/2016 

Dr. Sérgio 
Frias 
Substabelec
ido sem 
reservas na 
Dr.ª Telma 
Alexandre 
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Processos em Tribunal Ano de 2010 

A: Orlando Sérgio Palmeiro Calado 
Cavaco 
R: Câmara Municipal de Ourém 
Requer o pagamento de €20.910,68 referente a 14 
vencimentos; 
Requer o pagamento de juros de mora até ao 
pagamento efectivo. 
Requer o pagamento de custas e procuradoria. 

24548/2010 1747/10.9BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Acção 
administrativa 
comum 

Sentença de 13/03/2017 condena o 
R. em todos os pedidos e ainda em 
litigância de má fé no montante de 
3UC. 
A 13/04/2017 foi apresentado um 
DUC para pagamento, para o R. 
interpor recurso. 
SGD/12321/2017 

Dr. Cândido 
Oliveira 

A: António José Gomes Domingues 
R: Câmara Municipal de Ourém 
Requer o pagamento de €20.910,82 referente a 14 
vencimentos; 
Requer o pagamento de €625,61, referente a juros 
vencidos até 01/10/2010; 
Requer o pagamento de juros de mora até ao 
pagamento efectivo. 

22348/2010 1497/10.6BELRA 
 

510/15.5T8ORM 

Tribunal 
Administrativo 
e Fiscal de 
Leiria 
Acção 
administrativa 
comum 
 
Juízo Local 
Cível de Ourém 

A sentença do JLC de Ourém, de 
12/06/2017 absolve o Município de 
todos os pedidos e condena a 
Ambiourém ao pagamento da 
indemnização de €20.910,82 e ao 
pagamento de juros de mora à taxa 
de 4%, desde a citação e até 
integral pagamento, bem como de 
custas na proporção de 97%. 
A 05/07/2017 foram dadas 
instruções ao Dr. Cândido de 
Oliveira para recorrer da sentença. 
SGD/9926/2017 

Dr. Cândido 
Oliveira 

Processos em Tribunal Ano de 2007 

A: Ministério Público (Museu da Vida de 
Cristo) 
R: Município de Ourém 
Requer a declaração de nulidade da deliberação de 
CM de 10/07/2006 que aprovou o Estudo Urbanístico 
do Quarteirão do Museu da Vida de Cristo e 
autorizou a realização de obras; 
Requer ainda a condenação da CMO à obediência 
ao PP do Quarteirão e a adopção dos actos e 
operações necessárias tendentes à reconstituição da 
situação que existiria se o acto anulado não tivesse 
sido praticado. 
 

3752/2007 168/07.5BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Acção 
administrativa 
especial 

O TAFL julgou a ação procedente. 
O Município interpôs recurso para o 
TCA Sul e a 14/07/2008 foi-lhe 
atribuído o n.º 04149/08. 
Conforme informação apresentada 
pela LSA em 16/02/2018. 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  
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Processos em Tribunal Ano de 2006 

A: Jorge Lopes Santos Almeida e Maria 
Fernanda Lopes Almeida 
R: Município de Ourém e Estado 
Português 
Indemnização por prejuízos decorrentes do incêndio 
em Besteiros, Freixianda a 20/08/2005. 

20502/2006 736/06.2BECBR Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Acção 
administrativa 
comum 

Aguarda-se que seja proferido 
acórdão pelo TCA Sul. 
Conforme informação apresentada 
para os ROC’s em fevereiro/2017, 
Conforme informação LCA de 
16/01/2018 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  
 

A: Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. 
R: Município de Ourém 
CI: Petrofátima – Carburantes e Óleos, 
Ld.ª 
Requer a declaração de nulidade da deliberação de 
02/05/2006 e de 07/08/2006, que deferiu o pedido de 
instalação de posto de abastecimento à Petrofátima 
– Carburantes e Óleos, Ld.ª; 
A declaração de nulidade das deliberações de CMO 
que concederam as licenças de exploração n.º 
2/2006 e n.º 3/2006 à Petrofátima. 
A condenação no pagamento de uma indemnização 
pelos prejuízos, à razão de €1.300,00 por dia, desde 
02/05/2006, data do deferimento da licença de 
instalação do posto de abastecimento, até ao dia da 
sua anulação. 

18385/2006 1108/06.4BELRA Tribunal 
Administrativo e 
Fiscal de Leiria 
Acção 
administrativa 
especial 

A 02/10/2014 fomos notificados da 
sentença, que anula a deliberação 
de Câmara de 02/05/2006 alterada 
em 07/08/2006 que deferiu o 
pedido de licenciamento para a 
instalação do posto de 
abastecimento a favor da 
Petrofátima Carborantes e Óleos, 
Ld.ª, anula a deliberação de 
Câmara que atribui as licenças de 
exploração n.º 2 e 3/2006 à 
Petrofátima e condena o réu a 
indemnizar a autora, a liquidar em 
execução de sentença. 
A 14/03/2015 a A. apresentou um 
pedido de €2.263.300,00 por 
prejuízos e lucros cessantes, 
€237.250,00 referente ao prejuízo 
por recuperação de vendas e 
€50.000,00 por prejuízos por danos 
à imagem. 
A 18/02/2016 foi renovada a 
instância a pedido do A..  
Julgamento realizado a 06/06/2017. 
Nova diligencia marcada para 
09/10/2017.  
SGD/19772/2017 
Por despacho de 19/12/2017 a 
juíza titular do processo foi 
determinado o seguinte “Aguardem 

LSA – 
Sociedade 
de 
Advogados  
 



 
NIF: 501 280 740    .    Praça D. Maria II, n.º 1    .    2490-499 Ourém    .    T +351 249 540 900    .   F +351 249 540 908    .   e-mail geral@mail.cm-ourem.pt    .   www.ourem.pt 

 

 

 

Pág. 23 de 23 

  

Última Atualização a 26/02/2018 
 

 
 
 
  

os autos o decurso do prazo da 
Autora do para eventual exercício 
do contraditório quanto ao 
requerimento do de 
12/12/2017.Após, apresente estes 
autos à Sra Juiz que presidiu à 
audiência final, para os fins tidos 
por convenientes.” Informação 
prestada pela LCA em 16-12-2018 
 



 

 
 

 

 
 

ANEXO J 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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ANEXO J - Relatório de Atividades 
 

 

1. QUALIFICAÇÃO DO TURISMO E PROMOÇÃO TURÍSTICA   

 

• ORGANIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FIT – FEIRA INTERNACIONAL DA 

GUARDA (28 DE ABRIL A 1 DE MAIO) 

De 28 de abril a 1 de maio, o Município de Ourém marcou presença na Feira Ibérica de Turismo – evento que 

se assume como um certame de referência dedicado ao turismo numa perspetiva ibérica, recebendo 

expositores de toda a península. Como plataforma transfronteiriça no panorama nacional e ibérico dos 

eventos ligados ao Turismo, a FIT tem como objetivo assegurar a divulgação, promoção, captação e 

desenvolvimento de fluxos turísticos e de valorização dos recursos endógenos desta vasta e riquíssima região. 

Os seus principais objetivos assentam no fomento do intercâmbio estratégico e económico transfronteiriço, 

no estímulo ao relacionamento comercial entre ambos os países e, consequentemente, no desenvolvimento 

das regiões. 

Esta organização assentou numa parceria constituída pelas seguintes entidades: Município de Ourém, ACISO 

– Associação Empresarial Ourém-Fátima e INSIGNARE.  

 

• COLABORAÇÃO NA DINAMIZAÇÃO DO POSTO DE TURISMO DE FÁTIMA  

Atendimento geral e prestação de informação ao turista (parceria com a Turismo do Centro). 

 

• SHRINES OF EUROPE - REDE CIDADES SANTUÁRIO DA EUROPA 

 

O Município de Ourém integra o grupo das sete cidades-santuário denominado ‘Shrines of Europe’ (Rede de 

Cidades Santuário da Europa), que, além de Fátima, é composto por Lourdes (França), Loreto (Itália), 

Czestochowa (Polónia), Mariazell (Áustria), Altötting (Alemanha) e Einsiedeln (Suíça), cidades que apresentam 

em comum o facto de acolherem no seu território importantes santuários.  

 

Assim, decorrem os trabalhos de organização de um conjunto de iniciativas a concretizar no primeiro ano de 

trabalho, nomeadamente a criação de um conselho científico internacional, a organização de um congresso 
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internacional ou a edição, em parceria com a Universidade de Aveiro de um número em revista científica 

especialmente dedicado ao Turismo Religioso.  

 

Neste período, o Município de Ourém, juntamente com a Universidade de Aveiro, fez-se representar na 

Academia de Formação, organizada em Cacos de Yuste (Espanha), de 12 a 13 de junho, pelo Instituto Europeu 

das Rotas Culturais em parceria com a Rota Cultural Carlos V.  

 

2. PLANEAMENTO E PROGRAMA DE VISITAS AO MUNICÍPIO  

 

• ORGANIZAÇÃO DA RECEÇÃO DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MALTA E DO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA PORTUGUESA (16 DE MAIO)  

 

No dia 16 de maio a Presidente da República de Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, e o Presidente da República 

Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa visitaram Ourém. A receção decorreu no antigo edifício dos Paços do 

Concelho e surge na sequência da participação do Presidente da Câmara Municipal de Ourém no Fórum 

Turismo do Mediterrâneo, realizado em Malta, onde Luís Miguel Albuquerque foi agraciado com o “Prémio 

Mediterrâneo de Turismo” pelas boas práticas de turismo executadas em Fátima. 

 

 

• ORGANIZAÇÃO DA RECEÇÃO DA MINISTRA DO TURISMO DA JORDÂNIA (25 DE MAIO)  

A Ministra do Turismo da Jordânia, Lina Annab, foi recebida no dia 25 de maio pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque.  

 

A visita ao Município de Ourém teve como objetivo a criação de sinergias entre Ourém e a Jordânia para criar 

pontes que facilitem a troca de informações e de conhecimentos no que ao turismo religioso diz respeito.  

 

A Ministra do Turismo da Jordânia manifestou também intenção de integrar as redes existentes dedicadas ao 

turismo religioso e estabelecer parcerias com cidades santuário europeias, nomeadamente Fátima. O 

Presidente da Câmara demonstrou o seu agrado por receber a Ministra do Turismo da Jordânia e mostrou-se 

disponível para definir os pressupostos de uma futura parceria que permita divulgar Fátima e todo o concelho, 

neste país asiático localizado na margem leste do Rio Jordão. 
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• RECEÇÃO DO EMBAIXADOR DA REPÚBLICA DA COREIA DO SUL EM OURÉM (6 DE JUNHO)  

 

O Embaixador da República da Coreia do Sul, Chul-min Park, foi recebido no dia 6 de junho pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Luís Miguel Albuquerque. O Presidente da Câmara manifestou a sua satisfação pela visita 

do Embaixador Coreano e lançou o convite para que visite todo o concelho e conheça as várias atrações que 

temos para oferecer. Referiu ainda o seu agrado pelo forte crescimento de turistas coreanos em Fátima e 

definiu como prioridade o estreitamento de relações com entidades coreanas que permitam aumentar o 

índice de permanência destes turistas no nosso território. Neste contexto, Luís Miguel Albuquerque referiu 

algumas ações já desenvolvidas em parceria com a ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima para 

promoção de Fátima no Mundo e convidou o Embaixador Chul-min Park para participar no Workshop 

Internacional de Turismo Religioso que vai decorrer em 2019. O Embaixador da República da Coreia do Sul 

mostrou-se muito agradado por estar em Ourém e confirmou a importância de Fátima no contexto turístico 

coreano. Mostrou ainda disponibilidade para a criação de sinergias que aumentem o número de turistas 

coreanos que visitam Fátima e Ourém e defendeu a necessidade de criar restaurantes de gastronomia coreana 

em Portugal, além da tradução para coreano das diferentes indicações dirigidas aos turistas.  

 

 

3. DINAMIZAÇÃO DAS PARCERIAS INTERNACIONAIS / GEMINAÇÕES  

Fortalecimento de contactos da rede internacional de cidades com as quais o Município assume 

cooperação. Neste período o STRI assegurou o apoio à organização das seguintes atividades:  

• DESLOCAÇÃO DE GRUPO DE VETERANOS DE FÁTIMA A LE PLESSIS-TRÉVISE (28 de abril a 1 de 

maio)  

• REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NO TORNEIO JOVEM DE FUTEBOL – LOURDES  (18 a 20 de maio)  

• RECEÇÃO ÀS COMITIVAS INTERNACIONAIS, NO ÂMBITO DO DIA DO MUNICIPIO 2018:  

o Le Plessis-Trévise (França) – comitiva de 2 elementos liderada pelo Presidente Didier 

Dousset;  

o Altoetting (Alemanha) – Presidente Herbert Hofauer;  

o Ourém do Pará (Brasil) – Comitiva de 5 elementos liderada pelo Prefeito de Valdemiro 

Fernandes Coelho Júnior;  
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o Raseiniai (Lituânia) – Comitiva de 3 elementos, liderada por elemento da Assembleia 

Municipal Steponas Nacius;  

o American Society of Ephesus (EUA) – Comitiva de 4 elementos – membros da Direção da 

Fundação.  

4. APOIO AOS EMPRESÁRIOS  

• INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO EMPRESA (20 DE JUNHO)  

O Município de Ourém assume como grande prioridade o apoio às empresas e ao empreendedorismo local. 
Neste contexto, definiu a implementação de um “Espaço Empresa” que efetua um atendimento e 
acompanhamento personalizado às empresas e empresários, promovendo a competitividade e a 
internacionalização da economia local, além de potenciar recursos e competências para impulsionar a criação 
de emprego. 

O “Espaço Empresa” trabalha em estreita articulação com os diferentes serviços da Câmara Municipal e tem 
um conjunto de parceiros, tais como, o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação I.P., AMA – 
Agência para a Modernização Administrativa I.P. e AICEP Portugal Global – Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal E.P.E. Este projeto, da iniciativa das entidades anteriormente referidas, visa 
desenvolver um novo modelo de atendimento empresarial centrado nos interesses e necessidades do 
empresário, concentrando as respostas às empresas num ponto único de contacto e facilitando o acesso à 
informação e a interação com a administração pública central e local. 

O “Espaço Empresa”, inaugurado no dia 20 de junho, está instalado no Edifício-sede do Município de Ourém, 
e permitirá o acompanhamento do empresário ao longo do ciclo de vida do seu investimento, bem como 
melhorar a qualidade e rapidez de resposta ao tecido empresarial local. 

 

5. GESTÃO DO PROTOCOLO  

a. Colaboração na organização das Cerimónias Oficiais do dia 20 de junho  
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ANEXO K - Relatório de Atividades 
 

O Serviço Municipal de Proteção Civil e Gabinete Técnico Florestal, esteve envolvido durante este período em 

várias atividades e serviços, que passamos a referir: 

 

• São efetuadas rotinas de procedimentos, de manutenção e reparação dos equipamentos afetos ao 

Serviço Municipal de Proteção Civil, objeto da candidatura ao QREN, “Centro Municipal de Proteção 

Civil”, nomeadamente as radiocomunicações, tenda insuflável, geradores, entre outros 

equipamentos. 

• São tratados os dados de sinistralidade rodoviária, recebidos mensalmente por parte do 

Destacamento Territorial de Tomar da Guarda Nacional Republicana, em virtude do protocolo 

celebrado com esta entidade. 

• É efetuado todo o planeamento de divulgação de medidas de autoproteção, para divulgação de Avisos 

à população bem com do trabalho efetuado pelo Serviço na página de facebook do Serviço Municipal 

de Proteção Civil. 

• É efetuado todo o acompanhamento às situações de proteção civil ocorridas no concelho, até à sua 

resolução. 

• Foi realizado um simulacro de incêndio na EB2/3 Cónego D. Manuel Lopes Perdigão em Caxarias. 

• Foi realizado um simulacro de incendio no Jardim Infantil de Ourém. 

• Realizou-se a formação em Suporte Básico de Vida (SBV) aos alunos do 9.ºano nas Escolas publicas do 

concelho de Ourém, com a colaboração das Corporações de Bombeiros Voluntários da sua área de 

intervenção. 

• Foi preparada e realizada a 19.ª Reunião Ordinária do Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 

• Foi feito o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do concelho de Ourém com vigência 

de 2018 a 2027, apresentado à Comissão Municipal de Defesa da Floresta e aprovado pela mesma. 

• Está a ser trabalhado o projeto “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras” no concelho de Ourém, de acordo 

com o Protocolo de Colaboração entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Associação Nacional 

de Município Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias, em todas as freguesias. 

• Realizou-se o primeiro simulacro do projeto “Aldeia Segura” do distrito de Santarém, no concelho de 

Ourém, na aldeia de Matas e Casal Menino, União de Freguesias de Matas e Cercal. 
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• O Técnico Pedro Henriques, esteve envolvido na execução da plataforma “Participa Ourém”, o qual é 

apresentado no dia da Cidade, 20 de junho. 

• Foi preparada e executada a Operação Fátima Maio 2018. 

• Foi preparada e executada a Operação Peregrinação Nacional das Crianças, no dia 10 de junho, com a 

colaboração dos Bombeiros Voluntários do concelho, Caxarias, Fátima e Ourém e fora do concelho, 

Minde, Mira de Aire e Porto de Mós. 

• Estão a ser elaboradas Medidas de Autoproteção dos Edifícios Municipais. 

• Estão a ser desenvolvidas todas as diligencias para resolução das exposições efetuadas pelos 

munícipes referentes a árvores e à gestão de combustível em terrenos nas proximidades das 

edificações. 

• Está a ser preparada a regularização da gestão de combustível nos terrenos cujos proprietários não 

executaram no tempo devido. 

• Estão a ser emitidos pareceres solicitados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

no âmbito do Decreto-lei 96/2013, de 19 de julho, alterado e republicado pela Lei n.º 77/2017, de 17 

de agosto. 

• Está a ser efetuada fiscalização às ações de Arborizações e rearborizações com recurso a espécies 

florestais, de acordo com o Decreto-lei 96/2013, de 19 de julho alterado e republicado pela Lei n.º 

77/2017, de 17 de agosto. 

• Atendimento aos munícipes, entre outras tarefas. 
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ANEXO L - Relatório de Atividades 
 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

Por força da reestruturação orgânica levada acabo na esfera dos serviços municipais, a Direção 

Intermédia do 3º Grau de Relações Institucionais e Comunicação (RIC) é extinta, passando o seu 

conteúdo funcional para uma estrutura informal criada no âmbito do Gabinete da Presidência, com 

a denominação “Gabinete de Comunicação e Imagem”. 

Na esfera das tarefas que lhe estavam consignadas em função das competências e responsabilidades 

conferidas, o RIC dirigiu o seu trabalho para as seguintes atividades: 

• a produção de conteúdos, para as componentes de informação e comunicação em 

plataformas digitais e em suporte de papel, incluindo o design gráfico do produto e a 

produção de dispositivos multimédia (RIC – Comunicação) 

• a responsabilidade pela operacionalidade dos recursos informáticos, disponíveis no universo 

municipal (RIC – Sistemas de Informação). 

• a responsabilidade pelo Cineteatro Municipal. 

 

O RIC manteve assim o foco da sua intervenção no exercício das funções que lhe estavam conferidas, 

enquanto veículo difusor da atividade do Município, (informação suscetível de poder vir a interessar 

aos munícipes) difundida em suportes de papel e meios digitais, bem como no que se refere à 

prestação regular de informação aos media. 

Na vertente digital, o RIC assegurou a produção de conteúdos para as plataformas digitais (Site 

Oficial, Facebook, Twitter e Instagram), editando ainda com periodicidade mensal o Jornal “Ourém 

Município - Informação Municipal”.  

 

Na vertente da produção gráfica incluiu-se uma vasta produção, que diariamente eram solicitada, 

quer por parte do universo municipal, quer nos contextos autárquico e associativo, 

Outra área que o RIC geriu foi a da publicidade e propaganda estáticas do Município, o que incluiu, o 

design, conceção, gestão e implementação de dispositivos para afixação de meios gráficos, 

distribuídos por todo o concelho e diretamente relacionados com a atividade municipal.  
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Quanto à produção multimédia, o RIC, centrou a sua atividade na produção de documentos digitais 

para disponibilização pública multiplataforma e em sessões públicas, como serão exemplo a 

transmissão online das sessões da AM. 

 

Ao assumir a responsabilidade pelos “Sistemas de Informação” do Município (Informática), uma área 

extremamente sensível e de elevada responsabilidade funcional, aumentou exponencialmente o 

grau de responsabilização do RIC, situação que acaba de ser corrigida, por força da criação da nova 

estrutura orgânica. 

 

O RIC acaba assim de ser extinto, passando as responsabilidades básicas que vinha assumindo, para 

o contexto do já referido Gabinete de Comunicação e Imagem. 

 

Aos 31 de Maio de 2018 

O Dirigente da Direção Intermédia do 3º Grau de Relações Institucionais e Comunicação (RIC) 

(Rui Rodrigues de Melo)  
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ANEXO M - Relatório de Atividades 
 
 
 
 

Foi iniciado o processo de dissolução da Empresa Municipal no dia 1 de janeiro de 2018, atendendo à 

recomendação do Tribunal de Contas proferida no seu relatório de auditoria nº 2/2016 – 1 Secção e em 

observância ao nº 2, do artigo 61º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto.  

 

Ocorreu a 1 de março de 2018 a internalização no Município de Ourém das atividades constantes no plano 

de internalização aprovado pelos órgãos Executivo e Deliberativo do Município de Ourém, das seguintes 

áreas: 

 - Apoio à Atividade Escolar, Vigilância e Acompanhamento de Crianças; 

 - Transportes Escolares; 

 - Apoio à Ação Social; 

 - Manutenção de Espaços Verdes Escolares e edifícios Públicos; 

 - Exploração e Manutenção de ETAR’s; 

 - Recolha de Resíduos e Manutenção de Infraestruturas de Saneamento; 

 - Conservação e Manutenção de Equipamentos Educativos de JI e 1º CEB; 

 - Gestão do Centro de Negócios de Ourém 

 - Manutenção de Instalações de Equipamentos de Âmbito Social; 

 - Manutenção de Instalações de Equipamentos de Âmbito Cultural; 

 - Manutenção de Espaços de Lazer; 

 - Exploração de Instalações Elétricas em Infraestruturas Municipais;  

 - Eventos e Animação; 

 - Gestão da Ucharia do conde; 

 - Apoio à Internacionalização; 

 - Apoio à Proteção Civil; 

 - Conservação e Manutenção de Equipamentos Educativos de 2º e 3º CEB. 

 

No período de abril e maio de 2018 a OurémViva deu continuidade à gestão das áreas que lhe estavam 

incumbidas, apresentando de seguida um resumo das atividades: 

 

Gestão do Estacionamento taxado no Concelho de Ourém 

 

No âmbito do contrato programa, a OurémViva, geriu todo o estacionamento público tarifado no concelho de 

Ourém, incluindo o Parque de Estacionamento Subterrâneo, efetuando a sua gestão nos termos dos 

regulamentos municipais, assumindo a cobrança das taxas e preços previstos. 

 

Limpeza, pequenas reparações e vigilância de Edifícios e Sanitários Públicos 
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Os edifícios e sanitários públicos são espaços de frequente utilização por parte dos munícipes, devendo, 

como tal, encontrar-se em perfeitas condições de utilização e de salubridade. Assim foi da responsabilidade 

da OurémViva, proceder às limpezas e pequenas reparações nos vários edifícios municipais. 

 

Cineteatro 

A OurémViva procedeu à gestão do cine teatro, enquanto importante centro de divulgação e promoção de 

eventos culturais, mantendo o espaço em perfeitas condições de utilização. 

 

Ocupação do espaço de 22-04-2018 até 31-05-2018:

 

 
 
Área Socioeducativa 

 

Data Entidade Tipo de Serviço

22-04-2018 Conservatório de Música de Ourém e Fátima Espetáculo

24-04-2018 Escola EB 2 3  de Caxarias Ensaios da Cenourém

26-04-2018 Escola EB 2 3  de Caxarias  Cenourém

27-04-2018 Escola EB 2 3  de Caxarias  Cenourém

29-04-2018 Arabesque Comemorações do Dia Mundial da Dança

Data Entidade Tipo de Serviço

02-05-2018 Grupo deTeatro Apollo Ensaios da Cenourém

03-05-2018 Grupo deTeatro Apollo Cenourém

04-05-2018 Grupo deTeatro Apollo Cenourém

05-05-2018 Grupo Deportivo de Seiça Escuteiros

06-05-2018 Coro Infantil da AMBO XIV Festambo

07-05-2018
Escola Básica e Secundária de Ourém e Universidade 

Sénior de Ourém
Ensaios da Cenourém

08-05-2018 Universidade Sénior de Ourém Ensaios da Cenourém

09-05-2018 Universidade Sénior de Ourém Ensaios da Cenourém

10-05-2018 Universidade Sénior de Ourém Cenourém

11-05-2018 Universidade Sénior de Ourém Cenourém

15-05-2018 PSP Espetáculo da Banda

16-05-2018 Agrupamento de Escolas IV Conde de Ourém Ensaios 

17-05-2018 Agrupamento de Escolas IV Conde de Ourém Cenourém

18-05-2018 Agrupamento de Escolas IV Conde de Ourém Cenourém

20-05-2018 Orquestra de Sopros da AMBO XIV Festambo

23-05-2018 Agrupamento de Escolas IV Conde de Ourém Ensaios para Gala de Música

24-05-2048 Agrupamento de Escolas IV Conde de Ourém Ensaios para Gala de Música

25-05-2018 Agrupamento de Escolas IV Conde de Ourém Gala de Música

29-05-2018 AMBO Ensaios 

30-05-2018 Município de Ourém / AMBO Utilização/Ensaios

ABRIL

MAIO
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Em resultado de uma parceria com o Município, nomeadamente com a Divisão de Educação e Assuntos 

Sociais, procedemos à gestão dos serviços de componente de apoio à família, refeições e espaços de 

atividades, nomeadamente: 

 

- Clube Aprender e Brincar do Pinheiro, onde se assegura o serviço de componente de apoio à família, 

refeições e espaços de atividades para os alunos do 1º Ciclo e Jardim de Infância do Pinheiro e do 1º Ciclo 

de Vale Travesso.  

 

- Clube Aprender e Brincar da Mata, onde se assegura o serviço de componente de apoio à família, 

refeições e espaços de atividades para os alunos do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Mata. 

 

- Clube Aprender e Brincar da Carvoeira, onde se assegura o serviço de componente de apoio à família e 

espaços de atividades para os alunos do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Carvoeira e Pisões. 

 

- Clube Aprender e Brincar da Freixianda onde se assegura o serviço no Complexo Escolar da Freixianda 

de atividades de animação e apoio à família e componente de apoio à família, para os alunos do 1º Ciclo e 

Jardim de Infância de Freixianda.  

 

O serviço prestado nos Clubes divide-se nas várias modalidades, só refeição em períodos letivos, refeição e 

prolongamento em períodos letivos, refeição e prolongamento em períodos letivos e não letivos e só 

atividades de animação e apoio à família e componente de apoio à família.  

 

A OurémViva continua a assegurar as refeições solicitadas pela IPSS Centro Social Espírito Santo para o 

Centro Escolar das Misericórdias, através de uma viatura com as condições legalmente exigidas.  

 

Gestão dos Pavilhões Municipais e Estádios e Piscinas Municipais 

 

A presente informação sobre a atividade diária dos Pavilhões Gimnodesportivos, Campo Desportivo da 

Caridade e Piscinas Municipais, apresenta um período temporal compreendido entre 1 de abril e 31 de maio 

de 2018. 

 

Dentro do período temporal mencionado a ocupação diária dos pavilhões e de grandes campos desportivos 

apresentou uma boa afluência de utilizadores, apesar se tratar de um fase em que clubes, associações, 

coletividades, agrupamentos escolares e grupos de munícipes desenvolvem com alguma assiduidade as 

suas atividades desportivas formais (ex.: Campeonatos federados) e/ou informais (ex.: torneios e jogos não 

federados), no entanto, este período coincide com o término de algumas atividade desportiva formal e 

informar por parte de entidades como: agrupamentos escolares (final de ano letivo) e clubes federados 

(términus dos respetivos campeonatos). 
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Verificando todo este período é pertinente revelar os seguintes dados: 

 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE FREIXIANDA 

Taxas de utilização: 

a) Entidades utilizadoras em Período Diurno: Escola EB 2-3 da Freixianda;   

b) Entidades utilizadoras em Período Noturno: GRUDER + Liga de Amigos dos Bombeiros 

Voluntários de Freixianda;  

c) Percentagem média de ocupação horária semanal: 35%  

d) Nº médio de utilizadores diário: 30 pax 

 
Gráfico 1: Distribuição por categorias de utilizadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE CAXARIAS  

Taxas de utilização: 

a) Entidades utilizadoras em Período Diurno: Escola EB 2-3 Cónego Dr. Manuel Lopes 

Perdigão; 

b) Entidades utilizadoras em Período Noturno: 5 Entidades desportivas (1 clube federado + 4 

entidades não federadas);  

c) Percentagem média de ocupação horária semanal: 59%  

d) Nº médio de utilizadores diário: 78 
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Gráfico 2: Distribuição por categorias de utilizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO PINHEIRO 

Taxas de utilização: 

a) Entidades utilizadoras em Período Diurno: sem entidades 

b) Entidades utilizadoras em Período Noturno: 3 Entidades desportivas federadas (UDPC + 

J.O. + CDSCCERCAL); 

c) Percentagem média de ocupação horária semanal: 50%  

d) Nº médio de utilizadores diário: 30 

 
 

Gráfico 3: Distribuição por categorias de utilizadores 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE OURÉM  

Taxas de utilização 

a) Entidades utilizadoras em Período Diurno: 1 entidade escolar (Escola Secundária de 

Ourém);  

b) Entidades utilizadoras em Período Noturno: 1 entidade desportiva federada (J.O.)  

7%
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3.5%
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c) Percentagem média de ocupação horária semanal: 83%  

d) Nº médio de utilizadores diário: 137 

Gráfico 4: Distribuição por categorias de utilizadores 

 

 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE CANEIRO:  

Taxas de utilização: 

a) Entidades utilizadoras em Período Noturno: 8 entidade desportiva (3 clube federado + 5 

entidades não federadas).  

b) Percentagem média de ocupação horária semanal: 26%  

c) Nº médio de utilizadores diário: 30 

Gráfico 5: Distribuição por categorias de utilizadores 
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CAMPO DESPORTIVO DA CARIDADE:  

Taxas de utilização mensal: 

a) Entidades utilizadoras em Período Noturno: 1 entidade desportiva (Clube Atlético 

Ouriense).  

b) Taxa média de ocupação horária: 90%  

c) Nº médio de utilizadores diário: 123 

 
   Gráfico 6: Distribuição por categorias de utilizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCINAS MUNICIPAIS DE OURÉM E CAXARIAS:  

Taxas de utilização mensal: 

a) N.º de utilizadores da Piscina de Ourém: 7.208 

b) N.º de utilizadores da Piscina de Caxarias: 4.900 

c) Total de utilizadores das Piscinas Municipais: 12.108 

 

SUMÁRIO 

 

I. A taxa de ocupação de pavilhões de Freixianda, Caxarias, Pinheiro e Ourém neste período de analise 

é, na maioria, realizada por entidades escolares e/ou clubes federados; 

 

II. Os Pavilhões municipais de Caxarias e de Caneiro apresentam-se como as instalações municipais 

desportivas que conseguem reunir um elevado conjunto de agentes desportivos oriundos de 

entidades federadas e de grupos de praticantes não federados; 
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III. As atividades em curso nesta época desportiva nas Piscinas Municipais de Ourém, são a Natação 

pura (desenvolvida pela JO - Juventude Ouriense), a HidroGinástica e a HidroSénior (estas duas 

desenvolvidas pela empresa municipal, OurémViva).  

 
IV. Na Piscina Municipal de Caxarias as atividades que marcam esta época desportiva são a Natação 

pura (desenvolvida pelo CCDCaxarias), a HidroGinástica, a HidroSénior, a HidroTerapia, a HidroKids 

e a Natação para Bebés (todas estas desenvolvidas pela empresa municipal, OurémViva). 

 
 

 

Ocorreu no dia 1 de junho a 2º fase de internalização, que contemplou a integração no Município das 

seguintes áreas: 

 

- Gestão e dinamização das Piscinas de Ourém e Caxarias; 

- Gestão e dinamização dos Pavilhões do Município; 

- Gestão do Complexo Desportivo da Caridade; 

- Gestão do Estacionamento taxado no Concelho de Ourém; 

- Serviços Escolares; 

- Equipamentos Culturais; 

- Gestão do Cine Teatro Municipal. 

  

 
 
 
  


