Despacho
Divulgue-se no átrio dos Paços do Concelho,
lugares do costume e portal.
Carregal do Sal, 11/08/2017
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 28 de julho de 2017, nos seguintes termos:
N.º

Assuntos analisados

ordem

na reunião

Decisão/deliberação

EXECUTIVO CAMARÁRIO
Presenças e

Foi verificada a ausência do Vice-presidente da Câmara, José Sousa Ba-

Ausências

tista, falta essa que foi justificada nos termos e para os efeitos preceituados 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.

1

Espaço reservado à in-

ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO
Este espaço não foi utilizado.

tervenção do público
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
2

Informação sobre as

A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da partici-

reuniões e participa-

pação em reuniões e outras atividades.

ções do Presidente da

O Presidente da Câmara complementou o seu registo escrito, dando a

Câmara

conhecer que na ordem do dia da próxima ou numa próxima reunião de
Câmara iriam ser agendados os seguintes assuntos: i) Aquisição de viaturas; ii) Alienação de terreno em Oliveirinha; iii) Pedido do Núcleo
Sportinguista de Carregal do Sal para utilização do Pavilhão Municipal;
iv) Apoio no transporte a criança com necessidades educativas especiais.

Informação sobre as A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da partireuniões e participa- cipação em reuniões e outras atividades do Vice-presidente da Câmara
ções dos Vereadores

José Sousa Batista, da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges e
do Vereador José Dias Batista.

3

Delegação e Subdele-

A Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem de processos de-

gação de competências

cididos no âmbito da urbanização e edificação (registo n.º 1151, de

Praça do Município
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4

– listagem

25/07/2017).

Finanças Municipais

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos respetivos documentos

– resumos de tesouraria)

(resumos diários de tesouraria n.º 138) reportados a 24 de julho de 2017.

orçamental e operações
de tesouraria)

5

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

ção Social – Emprego

tada, subordinada ao assunto “Programa de Emprego e Apoio à Qualifi-

Apoiado em Mercado
– informação dos servi-

cação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade – Emprego Apoiado
em Mercado”.

ços

6

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

ção Social – Dia Inter-

tada, associando-se no dia doze de agosto de dois mil e dezassete às co-

nacional da Juventude
– informação dos servi-

memorações do Dia Internacional da Juventude, nos moldes do ano an-

ços

os doze e trinta anos, entradas gratuitas no Museu e nas Piscinas Muni-

terior, concedendo aos jovens residentes no Concelho, com idades entre
cipais.

7

Educação e Saúde –
Estágios – processo

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresentada, permitindo a integração do jovem Ângelo Miguel Pereira Gomes
em estágio nas Piscinas Municipais, o qual terminou no ano letivo de
dois mil e dezasseis barra dois mil e dezassete, o décimo segundo ano
da turma de necessidades educativas especiais. Mais deliberou ratificar
o despacho de concordância proferido pela Vereadora Ana Cristina Silva
Sousa Borges em dezoito do corrente mês e ano.

8

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

Utilização Gratuita

tada, autorizando a utilização gratuita das Piscinas Municipais à muní-

das Piscinas Municipais – informação dos

cipe Susana Maria Mendes Sousa, residente na Vila e Freguesia de Ca-

serviços e documento as-

sitos na informação dos serviços datada de 24 de julho de 2017.

banas de Viriato, Concelho de Carregal do Sal, com os fundamentos ín-

sociado

9

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

Protocolos – informa-

tada, com inclusão da minuta do Protocolo de Cooperação, a celebrar

ção dos serviços e docu-

entre a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cabanas de Viriato e

mentos associados

o Município de Carregal do Sal, do qual constam as obrigações das partes no âmbito da cedência de instalações provisórias para o funcionamento da Extensão de Saúde de Cabanas de Viriato, durante o período
da empreitada de reabilitação do edifício.

10

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

Empreitadas – pro-

tada, referente à suspensão de prazo de execução da empreitada de Sa-

cesso e documentos asso-

úde de Proximidade – Reabilitação da Extensão do Centro de Saúde de

ciados

Cabanas de Viriato, face às patologias encontradas em obra e que se en-
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contram plasmadas na informação dos serviços n.º 290, de 21 de julho
de 2017, cujo enquadramento mereceu a análise da Jurista desta Câmara
Municipal que emitiu o parecer que também estava junto ao processo.

Mais deliberou ratificar o despacho de concordância do Presidente da
Câmara, proferido em vinte e cinco do corrente mês e ano.
11
11.1

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal tomou conhecimento do conteúdo da informação

Recreio e Lazer e Outros – Apoios – ofício

dos serviços número duzentos e setenta e nove, datada de onze do corrente mês e ano, subordinada ao assunto “Valorização dos serviços prestados pelo Município às Associações do Concelho – 1.º semestre de
2017”.

11
11.2

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou apoiar a Associação do Carnaval de Ca-

Recreio e Lazer e Outros – Apoios – email

banas de Viriato, nas despesas com o Carnaval de Verão/2017, mais propriamente no transporte da Escola de Samba de Estarreja, seguindo a
prática do ano anterior, prestando, ainda, o apoio técnico-logístico solicitado dentro das possibilidades camarárias e sem embargo da intervenção de outras entidades.

12

Proteção Civil e Meio
Ambiente – Ribeira do

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

Seixal – informação dos

blocos, estimando-se um custo de €3 200,00 (três mil e duzentos euros),

serviços e documentos

de forma a proceder à intervenção de remoção da canalização da Ribeira

associados

do Seixal, em Cabanas de Viriato, repondo o leito da Ribeira a céu

tada, optando pela solução dois, ou seja, pela contenção com muros em

aberto, de acordo com as determinações de técnicos da APA – Agência
Portuguesa do Ambiente.
13

Ordenamento do Ter-

Face à informação dos serviços, a Câmara Municipal deliberou concor-

ritório, Transportes e
Comunicações – Em-

dar, relativamente à empreitada da Remodelação das Futuras Instalações

preitadas – processo e

metálicas nos termos do projeto aprovado, não concordando com a aqui-

documentos associados

sição de mobiliário e equipamento de gestão de filas, a não ser que a obra

da Loja de Cidadão de Carregal do Sal, com a manutenção das grades

fique abaixo do custo.
14

15

Freguesias – Apoios –

A Câmara Municipal tomou conhecimento do conteúdo da informação dos

informação dos serviços

serviços, subordinada ao assunto “Apoio às Freguesias, 1.º semestre de

e documentos associados

2017”.

Administração Autár-

A Câmara Municipal deliberou mandatar o Vice-presidente da Câmara

quica – Publicações –

de modo a promover as necessárias diligências em torno da aquisição da

email

publicação “My Sister’s Eyes”, da autoria de Joan Halperin e apresentar
a respetiva proposta, no âmbito do pedido formulado pela Equipa do
Projeto da Unesco, do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal.

Administração Autár-

A Câmara Municipal tomou conhecimento e concordou com o despacho

quica – Prestação de
Serviços – informação

de adjudicação do Presidente da Câmara, proferido em doze do corrente

dos serviços e documen-

de serviço para a execução do Projeto da Ciclovia no Concelho de Car-

tos associados

regal do Sal, pelo preço de €28 200,00 (vinte e oito mil e duzentos euros)

mês, à firma Focus Group II – Design & Consultancy, L.da da prestação
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16

e restantes condições, sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor. Concordou, também, com a minuta do contrato a celebrar com a citada
firma.
17

Administração Autár-

A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta apresentada,

quica – Projetos Wifi

tendente à candidatura à linha de apoio para a implementação de projetos

– informação dos servi-

Wifi em Centros Históricos, ratificando, desta forma, o despacho de con-

ços e documentos associ-

cordância do Presidente da Câmara proferido em treze do corrente mês

e ano.
Administração Autár- A Câmara Municipal tomou conhecimento, concordou e ratificou a listaquica – Pagamentos – gem dos pagamentos efetuados, com início no n.º 1392 e termo no n.º
listagem dos serviços
1552, no valor total de €243 993,26 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e três euros e vinte e seis cêntimos).
ados

18

Carregal do Sal, 11 de agosto de 2017.
O Presidente da Câmara,
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Rogério Mota Abrantes.

