Despacho
Divulgue-se no átrio dos Paços do Concelho,
lugares do costume e portal.
Carregal do Sal, 05/04/2017
O Presidente da Câmara,
Rogério Mota Abrantes

E D I T A L
(Cumprimento do artigo 56.º do anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)

Câmara Municipal

Rogério Mota Abrantes, Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal:
TORNA PÚBLICO, nos termos e para os efeitos das disposições do artigo 56.º do anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os assuntos tratados na reunião ordinária da Câmara Municipal
de Carregal do Sal, realizada no dia 24 de março de 2017, nos seguintes termos:
N.º
ordem

Assuntos analisados
na reunião

Decisão/deliberação

EXECUTIVO CAMARÁRIO
Presenças e Ausên- Foi verificada a ausência do Vereador José Dias Batista, falta
essa que foi justificada nos termos e para os efeitos preceituados
cias
na alínea c) do artigo trigésimo nono, do anexo I, da Lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. Este
Vereador apresentou, para além do documento de justificação
de falta, a comunicação da sua substituição, nesta reunião, pelo
Vereador João António Pais Batista, nos termos e para os efeitos
do artigo septuagésimo oitavo da Lei número cento e sessenta e
nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, na sua redação atual.
1

ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO
Espaço reservado à Este espaço não foi utilizado.
intervenção do público
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Informação sobre
as reuniões e participações do Presidente da Câmara

Praça do Município



A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da
participação em reuniões e outras atividades.
O Presidente da Câmara complementou o seu registo escrito,
dando a conhecer a justificação de falta do Vereador José Dias
Batista e da respetiva comunicação para a sua substituição nesta
reunião; e um convite do deputado europeu Fernando Ruas para
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NIF: 506684920

visitar o Parlamento Europeu em data próxima. Concluiu, informando que na próxima reunião iria ser agendando um assunto
relativo à ocupação de uma casa de habitação social de Carregal
do Sal, por uma munícipe que se encontra atualmente em Inglaterra
Informação sobre as A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da
reuniões e participa- participação em reuniões e outras atividades do Vice-presidente
ções dos Vereadores da Câmara, José Sousa Batista, da Vereadora Ana Cristina Silva
Sousa Borges e do Vereador José Dias Batista.
Em complemento do seu registo escrito, a Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges usou da palavra para agradecer o empenho e dedicação dos trabalhadores e colaboradores desta Câmara Municipal e de todos os que, afincadamente, não deixaram
os seus créditos por mãos alheias e contribuíram para o enorme
sucesso que foi a participação do Município de Carregal do Sal
na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, edição de dois mil e dezassete.
O Vereador Francisco António Coelho Pessoa da Silva Campos
usou da palavra para se referir à visita ao Concelho e à Casa do
Passal, de Sua Excelência o Senhor Ministro da Cultura, bem
como a próxima visita do Presidente da República e afirmar que
o Concelho estava a viver um momento alto e digno, podendo
traduzir o impulso necessário para o futuro que todos almejavam com mais desenvolvimento socioeconómico e bem-estar
das populações. Disse que os protocolos assinados neste dia, o
poderiam ter sido há mais tempo, mas como rezava o ditado
vale mais tarde do que nunca.
A Vereadora Ana Cristina Fernandes Pais usou da palavra para
se referir à iluminação da Escola Básica Nuno Álvares, verificando que algumas lâmpadas estavam, por vezes, acesas à noite.
Referiu-se, ainda, aos passeios do arruamento urbano a Sul da
Vila, questionando se no redor das árvores plantadas não seria
possível colocar uma proteção que salvaguardasse a segurança
de quem por ali anda a pé.
O Presidente da Câmara respondeu, afirmando que tinha registado e tomado notas sobre as intervenções feitas.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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Delegação e Subdelegação de Competências – Informações – listagem dos
serviços

A Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem dos processos decididos no âmbito da urbanização e edificação, conforme informação registada em 2017/03/21, sob o n.º 433.

Finanças Municipais – resumos de tesouraria) orçamental
e operações de tesouraria)

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos respetivos documentos (resumos diários de tesouraria n.º 55) reportados a 20
de março de 2017.

5
5.1

Urbanização e Edificação – Destaques
– requerimento e informação dos serviços

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido de destaque de
uma parcela de terreno, requerido por Jorge Manuel Figueiredo
dos Santos, com a área de 1260m2 (mil, duzentos e sessenta metros quadrados), do prédio rústico inscrito na matriz sob o número setecentos e quarenta e três e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Carregal do Sal sob o número quatro mil,
seiscentos e vinte e cinco, ambos da Freguesia de Oliveira do
Conde. No âmbito desta aprovação haverá cedências para alargamento da via confinante, conforme descrito na informação
prestada.

5
5.2

Urbanização e Edificação – Destaques
– requerimento e informação dos serviços

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido de destaque de
uma parcela de terreno, requerido por Sónia de Carvalho Morgado Morais, com a área de 1910m2 (mil novecentos e dez metros quadrados), do prédio urbano inscrito na matriz sob o número três mil, trezentos e cinquenta e dois e descrito na Conservatória do Registo Predial de Carregal do Sal sob o número
cinco mil cento e trinta e dois, ambos da Freguesia de Oliveira
do Conde.

5
5.3

Urbanização e Edificação – Destaques
– requerimento e informação dos serviços

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido de destaque de
uma parcela de terreno, requerido por Sérgio Aníbal Costa
Abreu, com a área de 1000m2 (mil metros quadrados), do prédio
rústico inscrito na matriz sob o número sete mil, quinhentos e
oitenta e quatro e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Carregal do Sal sob o número quatro mil, cento e trinta e um,
ambos da Freguesia de Parada.

5
5.4

Urbanização e Edificação – Destaques
– requerimento e informação dos serviços

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido de destaque de
uma parcela de terreno, requerido por Maria Helena Lopes de
Figueiredo Monteiro, com a área de 1250m2 (mil duzentos e
cinquenta metros quadrados), do prédio rústico inscrito na matriz sob o número seis mil quatrocentos e cinquenta e oito e descrito na Conservatória do Registo Predial de Carregal do Sal sob
o número dois mil e setenta e nove, ambos da Freguesia de Oliveira do Conde.
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6

7

8

Educação e Saúde –
Empreitadas – informação dos serviços

9

Educação e Saúde –
Fornecimentos – informação dos serviços

10
10.1

Cultura, Desporto,
Recreio, Lazer e
Outros – Apoios –
email
Cultura, Desporto,
Recreio, Lazer e
Outros – Apoios –
proposta do Vicepresidente
Cultura, Desporto,
Recreio, Lazer e
Outros – Apoios –
requerimento e informação dos serviços

10
10.2

10
10.3
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Ação Social e Habitação Social – Tarifário de RSU e
Águas Residuais
para Famílias Carenciadas – requerimento e informação
dos serviços
Educação e Saúde –
Apoios – email

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado por
Armando Borges Martins, face à documentação apresentada e
que faz parte do processo e ao preceituado nos números seis e
oito do artigo sexagésimo primeiro do Regulamento e Tabela de
Taxas, Licenças e Prestação de Serviços em vigor. Na notificação a efetuar, os beneficiários deverão ser alertados de que, caso
seja do seu interesse, terão de fazer a renovação anual do pedido.
A Câmara Municipal deliberou autorizar a entrada gratuita no
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, nos termos requeridos pela Escola Básica do Tovim/Agrupamento de Escolas
Eugénio de Castro, envolvendo 106 alunos e 17 adultos, no dia
24 de abril de 2017.
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a minuta do
contrato da empreitada de Saúde de Proximidade - Reabilitação
da Extensão do Centro de Saúde de Cabanas de Viriato, a celebrar com a empresa Vilda, S.A., pelo preço de €169 300,70
(cento e sessenta e nove mil, trezentos euros e setenta cêntimos),
sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou concordar com o lançamento de
concurso público para o fornecimento/prestação de serviços de
refeições em refeitório escolar, para o ano letivo de dois mil e
dezassete barra dois mil e dezoito. Mais deliberou concordar
com o preço base de €72 500,00 (setenta e dois mil e quinhentoseuros) e demais termos e condições, aprovando, em consequência, as respetivas peças processuais (programa de concurso
e caderno de encargos).
A Câmara Municipal deliberou autorizar a entrada gratuita no
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, nos termos requeridos pelo Clube Mini Serra da Estrela, envolvendo 80 pessoas, no próximo dia 23 de abril de 2017.
A Câmara Municipal deliberou autorizar a entrada gratuita no
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria e cedência de
material promocional, nos termos apresentados, ao Clube de
Campismo e Caravanismo de Coimbra, envolvendo 60 pessoas,
no próximo dia 24 de abril de 2017.
A Câmara Municipal deliberou autorizar a Mordomia da Capela de
Nossa Senhora dos Prazeres, de Oliveirinha, a ocupar espaços públicos, mais propriamente os adjacentes à fachada principal da Rua
da Capela, nos dias vinte e nove e trinta de abril e um de maio de
dois mil e dezassete, para a realização das Festas em Honra de Nossa
Senhora dos Prazeres. Mais deliberou apoiar, dentro das disponibilidades da Câmara, a parte restante do pedido.

12

13
13.1

13
13.2

14

15

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar o Protocolo
de Cooperação celebrado entre a Fundação Aristides de Sousa
Mendes, o Município de Carregal do Sal e a Direção Regional
de Cultura do Centro. De igual modo deliberou aprovar a Declaração de Intenções celebrada entre o Ministério da Cultura, o
Município de Carregal do Sal e a Fundação Aristides de Sousa
Mendes. Num e noutro caso, a Câmara Municipal ratificou as
decisões entretanto tomadas.
Mercados e Feiras – A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta
BTL – proposta da
apresentada, subordinada ao assunto “BTL – Bolsa de Turismo
Vereadora Cristina
de Lisboa (Iniciativas Promocionais do Concelho)”, ratificando
Borges
as decisões entretanto tomadas.
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta
Proteção Civil e
Meio Ambiente –
apresentada, ou seja, de adjudicação de podas de árvores não
Estrutura Arbórea contempladas no procedimento que estava em curso, pelas mes– informação dos
mas condições, à empresa Ecomadeiras, Unipessoal, L.da, pelo
serviços
preço de €1 231,75 (mil, duzentos e trinta e um euros e setenta
e cinco cêntimos), sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor, a
que acresce o encargo de €370,00 (trezentos e setenta euros)
para pagamento ao técnico Pedro Ferreira, encarregado de orientar e fazer o acompanhamento das citadas podas.
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta
Proteção Civil e
Meio Ambiente –
apresentada, ou seja, no sentido de se proceder ao abate de sete
1
Estrutura
Arbórea árvores que apresentavam patologias e perigos diversos, respe–1 informação dos
tivamente em: duas na Escola Básica Nuno Álvares; três junto
serviços
ao Julgado de Paz; e duas na Rua Francisco Sá Carneiro. Mais
deliberou concordar com a plantação de novas árvores, de
acordo com a sugestão apresentada pelo técnico Pedro Ferreira.
Face ao conteúdo da informação, nos termos da alínea d), do
Instrumentos de
Gestão Financeira – número um, do artigo trigésimo terceiro, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro,
Alteração Orçamental – proposta e a Câmara Municipal deliberou aprovar a terceira alteração ao
informação dos serOrçamento e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR), do ano
viços
de dois mil e dezassete, nos seguintes termos: Orçamento da
Despesa: Reforços de €71 500,00 (setenta e um mil e quinhentos euros); Diminuições de €71 500,00 (setenta e um mil e quinhentos euros). Grandes Opções do Plano: Reforços de
€21 000,00 (vinte e um mil euros); Diminuições de €42 500,00
(quarenta e dois mil e quinhentos euros).
Administração Au- A Câmara Municipal deliberou não aderir à iniciativa “Troféu
1
tárquica
– Protoco- Municipal de Corrida e Marcha Pedrestre em Natureza”, aprelos – email e docusentada pela empresa Terras de Aventura, ficando tal hipótese
mentação associada
aventada para uma próxima oportunidade.
Cultura, Desporto,
Recreio e Lazer e
Outros – Protocolos
– protocolo e declaração de intenções
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16

17

18
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19
19.1

Administração Autárquica – Orçamento Participativo
– proposta do Vicepresidente
Administração Autárquica – Programa Cultural em
rede – email e documentação associada
Administração Autárquica – Renovação de Aldeias –
projetos da Rota dos
Fontanários
Administração Autárquica – Ciclovia
– proposta

19
19.2

Administração Autárquica – Ciclovia
– proposta

20

Administração Autárquica – Pessoal
Autárquico – estudo

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta
apresentada, referente à calendarização do Orçamento Participativo do ano de dois mil e dezoito.

A Câmara Municipal deliberou não aderir ao projeto apresentado pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, face
ao agendamento e calendarização de espetáculos programados
para o Centro Cultural de Carregal do Sal durante o ano de dois
mil e dezassete.
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar os projetos
apresentados, com o preço base de €88 000,00 (oitenta e oito
mil euros) e que foram candidatados, recentemente, ao programa de Renovação de Aldeias (ADICES-PDR2020).
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta
apresentada pela empresa Focus Group, com o preço de
€28 200,00 (vinte e oito mil e duzentos euros), sem inclusão do
IVA à taxa legal, para a elaboração de Projeto da Ciclovia de
ligação da Casa Museu Aristides de Sousa Mendes à Ecopista
do Dão, determinado aos serviços as diligências supervenientes
à eficácia desta deliberação.
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta
apresentada pela empresa Geodão, L.da, com o preço de
€3 600,00 (três e mil e seiscentos euros), sem inclusão do IVA
à taxa legal, para levantamento topográfico georreferenciado,
ao longo da Ribeira de Cabanas, desde a zona dos Cabrizes até
ao limite do Concelho, numa extensão de oito mil metros e elaboração do modelo digital do terreno, determinado aos serviços
as diligências supervenientes à eficácia desta deliberação.
Face ao estudo apresentado e à deliberação anteriormente tomada, a Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a mobilidade intercarreiras dos assistentes técnicos Ofélia da Conceição Fonseca Carvalho e José Alfredo Fonseca Rodrigues,
para a carreira e categoria de técnicos superiores, pelo prazo de
um ano e com efeitos a partir de um de abril de dois mil e dezassete, cujos vencimentos são os correspondentes à primeira
posição e nível remuneratório onze, a que corresponde o montante ilíquido de €995,51 (novecentos e noventa e cinco euros e
cinquenta e um cêntimos), tendo em conta as respetivas disposições da Lei do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em
anexo à Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de
vinte de junho e da Lei do Orçamento do Estado.

Administração Autárquica – Pagamentos – listagem
dos serviços

A Câmara Municipal tomou conhecimento, concordou e ratificou a listagem dos pagamentos efetuados, com início no n.º 439
e termo no n.º 512, no valor total de €95 404,61 (noventa e cinco
mil, quatrocentos e quatro euros e sessenta e um cêntimos).

Carregal do Sal, 5 de abril de 2017.
O Presidente da Câmara,

Rogério Mota Abrantes.
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