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ATA NÚMERO VINTE E OITO (2017-2021), DA REU-

NIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAR-

REGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEM-

BRO DO ANO DE 2018: -----------------------------------------------------   

 ------------- Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila 

de Carregal do Sal, Edifício dos Paços do Concelho, Salão Nobre, reuniu ordinariamente o 

Executivo Camarário, sob a presidência do Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes e 

com a presença dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva, José Sousa Batista, 

Toni Serge Costa Ribeiro e Ana Cristina Silva Sousa Borges. -------------------------------------------------------  

 ------------- VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUÓRUM E ABERTURA DA REUNIÃO. -----------------  

 ------------- Verificada, assim, a existência de quórum, eram precisamente dezoito horas, 

quando o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. --------------------------------------  

 ------------- APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Chefe de Divisão de Admi-

nistração Geral, António Manuel Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, informou que na sequência do expediente, entretanto 

rececionado, tinha elaborado a ordem do dia que a seguir se transcreve: ----------------------------------  

 ------------- ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO (a fls.165v)------------------------------------------------------------  

 ------------- 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. (a fls.165v) --------------------------  

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.165v a 169) ------------------------------------------  

 ------------- 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.165v a 169) ---------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.168v a 176) ------------------------------------------------------------  

 ------------- DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (a fls.168v) ------------------------------  

 ------------- 3. INFORMAÇÕES (a fls.168v) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.169) --------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- 4. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.169) ------------------------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃOS (a fls.169 a 170) ---------------------------------------------------------  

 ------------- 5. LOTEAMENTOS (a fls.169 a 170) -------------------------------------------------------------------------------    

 ------------- 5.1 2.º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/1997. ANÁLISE E DELI-

BERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.  (a fls.1696 a 169v) -----------------------------------------------------------  

 ------------- 5.2 ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2001. ANÁLISE E DELIBE-

RAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.169v a 170) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.170 a 170v) ---------------------------------------------  

 ------------- HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.170 a 170v) -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 6. CASA N.º 1 DO AGRUPAMENTO HABITACIONAL DE OLIVEIRA DO CONDE. IN-

FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.170 a 170v) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.170v a 171) -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- APOIOS (a fls.170v a 171) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7. TRANSPORTE DE ALUNOS. PALÁCIO DO GELO. EMAIL DO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.170v a 171) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.171) --------------------------------  

 ------------- MOVIMENTO ASSOCIATIVO (a fls.171) -------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 8. ADIANTAMENTO DE VERBA. REGISTO Nº 7721. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.171) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE (a fls.171 a 172) ------------------------------------------------  

 ------------- TARIFÁRIO 2019 (a fls.171 a 172) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9. PARECER DA ERSAR SOBRE O TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

PARA 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.171 a 172) -----------------  
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 ------------- CRIAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (a fls.172 a 172v) -------------  

 ------------- 10. EIP DE CABANAS DE VIRIATO. OFÍCIO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

PROTEÇÃO CIVIL. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.172 a 172v) -------------------------  

 ------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (a fls.172v) -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11. RECOLHA DE SOBRANTES E TRANSPORTE A DEPÓSITO, NO ÂMBITO DAS 

FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 

172v) ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ETAR DE CURRELOS (a fls. 173) -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. ACESSOS À NOVA ETAR. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBE-

RAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 173) ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (a fls.173 a 

174) ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 13. CEDÊNCIA COM CONTRAPARTIDAS (a fls.173 a 174) -------------------------------------------  

 ------------- 13.1 ARTIGO N.º R-7955 DA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.173 a 173v) -------------------------------------------------------  

 ------------- 13.2 PRÉDIO URBANO Nº 2649, VILA MEÃ – OLIVEIRA DO CONDE. INFORMAÇÃO 

DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.173v a 174) --------   

 ------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA (a fls.174 a 174v) -------------------------------------  

 ------------- CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS (a fls.174 a 174v) -------------------------------------------------  

 ------------- 14. CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO RESULTANTES DO 

ESTIPULADO NO N.º 2 DO ARTIGO 77.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.174 a 174v) ------------------------------------  

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.174v a 176) ------------------------------------------------------  

 ------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  (a fls.174v) ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 15. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS. INÍCIO DE PROCEDIMENTO. - 



 

 

CONCURSO PÚBLICO. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.174v) ----------------------------  

 ------------- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (a fls. 175) --------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019. RESULTADOS DA VOTAÇÃO. 

CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 175) -------------------------------------------------------------  

 --------- ALIENAÇÃO DE ÁRVORES (a fls.175 a 175v) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- 17. ALIENAÇÃO DE CEDROS EXISTENTES NO RECREIO DA EX-ESCOLA PRIMÁRIA 

DE PAPÍZIOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.175 a 175v) ------------  

 ------------- GARANTIAS BANCÁRIAS (a fls.175v) ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 18. CANCELAMENTO - ACORDO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.175v) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.175v a 176) -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 19. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.) --------------------------------------------------------------  

 ------------- De seguida foram tratados os assuntos abaixo descritos e tomadas as seguintes 

deliberações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0520/20181123) 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------  

 ------------- Este espaço não foi utilizado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0521/20181123) 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. --------------  

 ------------- Intervenção do Presidente da Câmara e dos Vereadores. ---------------------------------------------  

 ------------- Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, deu a conhecer o registo escrito 

da sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos: ----------------------------------  

 ------------- No dia 11/11/2018, esteve presente no magusto da Associação Cultural do Ran-

cho Infantil Cravos e Rosas, de Vila Meã; --------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 12/11/2018, reuniu com o Arquiteto Antero Carvalho, da Direção Regional 
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de Cultura do Centro; e reuniu com os munícipes João Miguel Santos Rodrigues e esposa; -----   

 ------------- No dia 13/11/2018, reuniu com Paulo Albernaz; e reuniu com os Comandantes dos 

Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, de Cabanas de Viriato e com o Médico Veteriná-

rio Municipal;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 14/11/2018, reuniu com o munícipe António Melo; e visitou empreitadas em 

curso com o Chefe da Divisão de Obras Municipal e Ambiente; --------------------------------------------------  

 ------------- No dia 15/11/2018, esteve presente na Assembleia Intermunicipal da Associação 

de Municipios da Região do Planalto Beirão; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 16/11/2018, esteve presente na inauguração das obras de Reabilitação da 

Extensão do Centro de Saúde de Cabanas de Viriato; ------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 18/11/2018, esteve presente na inauguração do Museu António Duarte dos 

Santos, na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; ----------------  

 ------------- No dia 20/11/2018, assinou o contrato da empreitada da ETAR de Currelos; e reu-

niu com elementos da Direção do Grupo Zés Pereiras; ----------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 22/11/2018, reuniu com o Dr. Carlos Abade, do Turismo de Portugal; com o 

munícipe Raul Lourenço Almeida; e reuniu com a Direção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 23/11/2018, presidiu à reunião extraordinária da Comunidade intermunici-

pal Viseu Dão Lafões;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, complementou o seu registo es-

crito, dando informação sobre assuntos que irão fazer parte da ordem do dia de próximas 

reuniões desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------  A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------  

 ------------- Vice-Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------   

 ------------- O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, deu a conhecer o registo escrito 



 

 

da sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos: ----------------------------------  

 ------------- No dia 12/11/2018, fez a entrega simbólica das flautas de bisel aos alunos do 1.º 

ano de escolaridade da Escola Básica Nuno Álvares e da Escola Básica Aristides de Sousa 

Mendes, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), ensino da Música; -----   

 ------------- No dia 15/11/2018, esteve presente na Assembleia Intermunicipal da Associação 

de Municipios da Região do Planalto Beirão; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 16/11/2018, promoveu entrevistas a POC’s; e esteve presente na inaugura-

ção das obras de Reabilitação da Extensão do Centro de Saúde de Cabanas de Viriato; ----------  

 ------------- No dia 18/11/2018, esteve presente na inauguração do Museu António Duarte dos 

Santos, na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; ----------------  

 ------------- No dia 19/11/2018, reuniu com a Presidente da Direção da associação “A Quinta”. ---  

  ------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, complementou a sua interven-

ção, referindo que pretendia presentear os Vereadores do PSD com duas ofertas: -------------------  

 ------------- A cópia da escritura de Constituição da Associação de Municípios da Região do 

Planalto Beirão e os respetivos estatutos, com o intuito de que, de uma vez por todas, o PSD 

não confunda por ignorância ou propositadamente Planalto Beirão com Águas do Planalto 

e escreva, publicamente que “…a EIMAR seja patrocinada pelos mesmos municípios que 

constituem o Planalto Beirão que, como sabem e se lembram, tão duramente criticado tem 

sido pela maioria PS, particularizando o Presidente da Câmara.” ------------------------------------------------  

 ------------- Quem o Presidente da Câmara e a maioria PS tem criticado é as Águas do Planal-

to, aquela empresa a quem o executivo do PSD ao qual pertencia o Dr. Óscar Paiva, em 

2007, à revelia da Assembleia Municipal, através de uma adenda venenosa, vendeu a con-

cessão das águas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A segunda oferta, um aconselhamento de um auxiliador de memória, pois nos pró-
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ximos tempos, nos locais e alturas corretos, far-se-ão constantes apelos à memória do PSD 

municipal no geral e do Dr. Óscar Paiva, em particular. ----------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Na sequência da intervenção do Vice-Presidente, o Presidente da Câmara, Rogério 

Mota Abrantes, usou da palavra para lamentar profundamente o comunicado do Partido 

Social Democrata, nomeadamente por abordar temas e palavras que lhe foram imputadas, 

mas que nunca tinha dito. Disse que o seu trabalho autárquico pode ser bom ou mau, mas 

tem feito aquilo que pode e sabe. Afirmou nunca ter estado contra a Associação de Muni-

cípios da Região do Planalto Beirão, apesar de nunca ter entendido quais as razões que 

levaram os então Presidentes das Câmaras a constituir uma Associação de Municípios e a 

Ecobeirão. Disse que a situação encontrada não foi a melhor, mas felizmente com a nova 

gestão, a Associação de Municípios conseguiu arrepiar caminho e ganhar confiança, tendo 

conseguido adquirir, recentemente, doze viaturas novas. Reafirmou que lamentava que o 

Partido Social Democrata se referisse a assuntos de que ele nunca tinha dito, parecendo 

que já tinha começado a campanha eleitoral com três anos de antecedência. Recordou, no 

âmbito deste tema, que numa sessão da Assembleia Municipal, quando o então Presidente 

e a Câmara Municipal apresentaram uma proposta para que o saneamento fosse entregue 

às Águas do Planalto, os membros do Partido Socialista votaram contra e os Partido Social 

Democrata também. Inclusive, na altura, um dos membros da Assembleia Municipal afir-

mou que, para o efeito, deveria ser constituída uma empresa intermunicipal. Concluiu, refe-

rindo-se ao ponto da última reunião desta Câmara Municipal, referente à aprovação da 

constituição da EIMAR – Empresa Intermunicipal, para reafirmar que o que está em causa, 

nesta fase, é uma intenção, um projeto, pelo que, caso a Entidade Reguladora dos Serviços 

de Água e Saneamento e o Tribunal de Contas não venham a aprovar e dar o seu parecer 



 

 

favorável, a constituição da empresa não poderá avançar. Mas se aprovarem, o assunto da 

constituição passará, de novo, pela Câmara e pela Assembleia Municipal. --------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- Ana Cristina Silva Sousa Borges. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges deu a conhecer o registo escrito da 

sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos:  --------------------------------------  

 ------------- No dia 11/11/2018, esteve presente no magusto da Associação Cultural do Ran-

cho Infantil Cravos e Rosas, de Vila Meã; --------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 14/11/2018, reuniu com o presidente da Alzheimer Portugal; e presidiu à 

reunião da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, modalidade restrita; ------------  

 ------------- No dia 15/11/2018, esteve presente na Assembleia Intermunicipal da Associação 

de Municipios da Região do Planalto Beirão; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 16/11/2018, esteve presente na inauguração das obras de Reabilitação da 

Extensão do Centro de Saúde de Cabanas de Viriato; ------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 20/11/2018, participou numa reunião com técnicos da SPI - Sociedade Por-

tuguesa de Inovação Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A. e da Câmara 

Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------------ No dia 21/11/2018, participou numa reunião com a AIRC - Associação de Informá-

tica da Região Centro, no âmbito do Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da 

Administração Pública (SAMA 2020); -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 23/11/2018, esteve presente na assinatura do Protocolo Portugal a Nadar, 

celebrado com a Federação Portuguesa de Natação;------------------------------------------------------------------  

 ------------- Fez, ainda, neste período de tempo, atendimento diário a munícipes no âmbito da 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e da Comissão de Proteção de Ido-

sos; visitas domiciliárias; reuniões no âmbito do apoio às vitimas dos incêndios, bem como 
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a coordenação e distribuição de apoios; e coordenação da próxima ação do programa Re-

nascer Carregal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges complementou a sua intervenção, 

referindo que naquela tarde tinha sido assinado o Protocolo Portugal a Nadar, com a Fede-

ração Portuguesa de Natação e a Câmara Municipal iria dialogar com o Diretor do Agrupa-

mento de Escolas de Carregal do Sal para saber das necessidades existentes, nomeada-

mente ao nível da Natação Adaptada. Informou que no dia quinze de dezembro do corrente 

ano iria ser levado a efeito um Festival de Natação, estando ainda em curso a preparação 

do mercadinho de Natal, com a chegada do Pai Natal. Disse estar também em preparação 

o concurso de montras de Natal e compras no comércio local, bem como a Feira da Pinha 

e do Pinhão a levar a efeito nos dias dezoito, dezanove e vinte de janeiro de dois mil e deza-

nove, sendo que estes assuntos iriam ser agendados na ordem do dia de uma próxima reu-

nião. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- António Óscar de Almeida e Paiva.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vereador António Óscar de Almeida e Paiva usou da palavra para abordar os 

seguintes assuntos: i) Inauguração das obras da Reabilitação da Extensão do Centro de 

Saúde de Cabanas de Viriato. ii) Pediu informação sobre se a colocação dos Ecopontos 

enterrados era para todo fazer em todo o Concelho, iii) Alertou para a necessidade de mar-

cação da sinalização da estrada das Laceiras. iv)  Questionou se os trabalhos realizados na 

estrada de Vila Meã, se não poderiam estender-se ao longo da via, com a colocação de lan-

cis e passeios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, respondeu às questões suscita-

das, referindo que os ecopontos enterrados só seriam para colocar na Vila Sede, sendo que 



 

 

os existentes permitiriam uma redistribuição e responderiam a solicitações das Juntas de 

Freguesia. Quanto à marcação das estradas, disse que não era só a estrada de Cabanas de 

Viriato para as Laceiras que necessitava dessa marcação, mas um grande número de ou-

tros existentes no Concelho. Informou ter na sua posse um orçamento para fazer a marca-

ção das estradas que necessitam de intervenção, que ronda os trezentos mil euros, pelo 

que havia necessidade de fasear e priorizar. As obras em Vila Meã tinham incidido em es-

paços confinantes com as casas de habitação, não sendo possível fazer, de momento, 

mais do que estava a ser feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------   

 ------------- Toni Serge Costa Ribeiro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para solicitar que as delibe-

rações sobre assuntos que sejam mais críticos, possam ser de imediato redigidas e apro-

vadas em minuta, de modo a que a redação fique, desde logo, definitiva. Prosseguiu, solici-

tando que na ata da reunião anterior, a propósito da distinção atribuída à Queijaria Flor da 

Beira, seja referenciado o Melhor Queijo da Ovelha, em vez do Melhor Queijo.  --------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -------------------------------------------------  

 ------------- (0522/20181123) 3. INFORMAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos processos decididos, nos termos 

da relação presente na reunião, que fica arquivada junto da respetiva documentação, tendo 

constatado que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Unidade de Edificação e Urbanismo. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/20, sob o n.º 1717). ----   

 -------------  Deferidos nos termos do regime jurídico de urbanização e edificação – dezanove 
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processos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0523/20181123) 4. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. -----------------------  

 ------------- Foram presentes, na reunião, os resumos diários de tesouraria (números duzentos 

e dezanove), referentes ao dia dezanove de novembro de dois mil e dezoito, que apresenta-

vam os seguintes saldos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – € 3 564,55 (três mil, quinhentos e sessenta 

e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, 

Banco Millennium BCP, Crédito Agrícola, Banco Santander Totta, Novo Banco, BIG e BPI, a 

quantia de €3 557 897,83 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e no-

venta e sete euros oitenta e três cêntimos); o que perfaz um total de €3 561 462,38 (três 

milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e trinta e 

oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €326,67 (trezentos e vinte e seis 

euros e sessenta e sete cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carregal 

do Sal, a quantia de €155 945,73 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e 

cinco euros e setenta e três cêntimos); o que perfaz um total de €156 272,40 (cento e cin-

quenta e seis mil, duzentos e setenta e dois euros e quarenta cêntimos). ----------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5. LOTEAMENTOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ------------- (0524/20181123) 5.1 2.º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 

4/1997. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/27, sob o n.º 426). -------  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de Loteamento supramencionado, que se en-



 

 

contrava capeado com a informação dos serviços, datada de trinta de outubro de dois mil e 

dezoito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Pela informação, o Executivo Camarário pôde constatar o estudo feito pelos servi-

ços, face ao requerimento apresentado por António Augusto Ferreira de Figueiredo, que 

pretende proceder ao segundo aditamento ao Alvará de Loteamento número um barra no-

venta e nove. Este aditamento resulta do pedido de regularização da ocupação efetuada a 

tardoz do lote número oito (legalização do anexo), sendo necessário, para tal procedimento, 

a reconfiguração do lote, bem como o aumento da percentagem da construção de anexos 

no mesmo. O requerente é o legítimo proprietário dos lotes números sete e oito, bem como 

do artigo rústico contigo ao lote número oito. Com vista à regularização da legalização do 

anexo, efetuado sem prévio licenciamento, o requerente propõe o seguinte: i) reconfigura-

ção dos lotes números sete e oito; ii) alteração da percentagem de construção de anexos 

para o lote número sete, passando de dez para vinte por cento; iii) manutenção dos restan-

tes parâmetros urbanísticos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Na sua informação, os serviços concluíram pela viabilidade da pretensão do reque-

rente, que não seria precedida de consulta pública por esta não se encontrar prevista no 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, nem se mostrarem ultrapassados os 

limites previstos no número dois do artigo vigésimo segundo do Regime Jurídico de Urba-

nização e Edificação, nos termos do artigo vigésimo sétimo, número dois do RJUE e artigo 

vigésimo quinto do RMUE, para além de que se verifica, conforme documentação junta ao 

processo, a não oposição dos titulares da maioria da área dos lotes constantes do alvará. -----   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por António Augusto Ferreira 

de Figueiredo, nos termos requeridos e informados. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0525/20181123) 5.2 ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2001. 
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ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/19, sob o n.º 1704). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de Loteamento supramencionado, que se en-

contrava capeado com as informações dos serviços, a última sob o número duzentos e 

quarenta e oito, datada de dezanove do corrente mês e ano. ------------------------------------------------------  

 ------------- Pelos documentos constantes do processo, o Executivo Camarário ficou a saber 

que a requerente Maria Stela de Luca, na qualidade de proprietário do lote número quatro 

requereu a alteração ao alvará de loteamento, tendo por objeto o afastamento lateral 

esquerdo do polígono de implantação de cinco para três metros e alteração da área de 

anexos de quarenta e cinco para cinquenta metros quadrados, isto em relação ao lote 

mencionado. Não existe necessidade de consulta pública, face ao respetivo 

enquadramento legal (artigo vigésimo sétimo, número dois do Regime Jurídico de Urbani-

zação e Edificação e artigo vigésimo quinto, número um do Regime Municipal de Urbaniza-

ção e Edificação). O deferimento e a eficácia do pedido depende de simples deliberação da 

Câmara Municipal, com dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das 

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. Junto ao processo encontram-se 

declarações de não oposição dos proprietários da maioria da área dos lotes do alvará de 

loteamento, pelo que os serviços emitiram parecer favorável ao deferimento do pedido. ---------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Maria Stela de Luca, nos 

termos requeridos e informados. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------- HABITAÇÃO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0526/20181123) 6. CASA N.º 1 DO AGRUPAMENTO HABITACIONAL DE OLIVEI-

RA DO CONDE. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 



 

 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/20, sob o n.º 1716). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços, datada de vinte do corrente 

mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado, que capeava o estudo oportuna-

mente levado a efeito, sobre o reajustamento da renda apoiada do morador da casa núme-

ro um do Agrupamento de Oliveira do Conde, José dos Santos Nunes. -------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta e estudo apresentados, 

referente ao reajustamento da renda apoiada de José dos Santos Nunes, morador da casa 

social número um do Agrupamento Habitacional de Oliveira do Conde. ------------------------------------    

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- APOIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0527/20181123) 7. TRANSPORTE DE ALUNOS. PALÁCIO DO GELO. EMAIL DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂ-

MARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documentos registados nos serviços camarários, em 2018/11/14 e 2018/11/16, 

sob os n.os 8156 e 8204). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Foram presentes, na reunião, os emails, datados de catorze e quinze do corrente 

mês e ano, emanados do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e subordinados aos 

assuntos “Transporte para o cinema” e “Ida ao cinema/Viseu”, dos alunos do pré-escolar e 

do primeiro ciclo. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para 

dar as informações adequadas à boa compreensão do tema em referência, salientando 

que é prática habitual, a Câmara Municipal oferecer aos alunos esta prenda de Natal, dis-

ponibilizando o transporte para a visita ao Palácio do Gelo e ida ao cinema. -----------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-
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minal, deliberou por unanimidade apoiar, seguindo a prática de anos anteriores, tendo man-

datado o Vice-Presidente da Câmara para tratar do assunto em apreço e encontrar a me-

lhor solução. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS -------------------------------------------------  

 ------------- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0528/20181123) 8. ADIANTAMENTO DE VERBA. REGISTO Nº7721. RATIFICA-

ÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/29, sob o n.º 7721). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, o email datado de vinte e nove de outubro do corrente 

ano, através do qual o Clube de Futebol de Carregal do Sal solicitou o adiantamento de par-

te do subsídio, no montante de quinze mil euros, para fazer face a despesas. O Vice-

Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para informar que tinha despa-

chado favoravelmente o pedido, ficando de trazer este assunto à reunião para ratificação, 

sendo que na última reunião já tinha dado conhecimento do que tinha sido requerido. ------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de adiantamento do montante 

de quinze mil euros ao Clube de Futebol de Carregal do Sal, por conta do subsídio atribuído, 

deferindo, assim, o pedido formulado e ratificando a decisão favorável do Vice-Presidente 

da Câmara, datada de sete do corrente mês e ano. ---------------------------------------------------------------------     

 ------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- TARIFÁRIO 2019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0529/20181123) 9. PARECER DA ERSAR SOBRE O TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO PARA 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/13, sob o n.º 1668). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício número O traço nove mil setecentos e onze, data-



 

 

do de cinco do corrente mês e ano, contendo em anexo o parecer n.º I-001376/2018, sobre 

a formação de tarifários do ano de dois mil e dezanove, emanados da ERSAR – Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Estes dois documentos encontravam-se 

capeados com a informação dos serviços número quinhentos e um, datada de nove do 

corrente mês e ano. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra pa-

ra dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, evi-

denciando que o conteúdo do parecer vinha dar, uma vez mais, razão ao método adotado 

por esta Câmara Municipal, no que concerne à atualização de tarifários. Disse que o conte-

údo do parecer não representava nenhuma novidade, sendo importante dar um sinal claro 

de que alguma coisa estava a ser feita para equilibrar as receitas e as despesas, aliás, algo 

que, em mandato anterior o então líder parlamentar do Partido Social Democrata afirmava 

já ter avisado o então Executivo Camarário da necessidade de proceder a atualizações e 

constituir uma empresa intermunicipal. Concluiu, referindo que o atual relatório da ERSAR 

clarificava a ideia de que a EIMAR – Empresa intermunicipal, por si só, não iria penalizar o 

Município de Carregal do Sal, porque, de uma forma ou de outra, no que dizia respeito aos 

tarifários, os mesmos teriam de aumentar, até dois mil e vinte, conforme Diretiva comunitá-

ria. --------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para questionar se a Câmara 

Municipal iria responder às questões suscitadas. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vice-Presidente da Câmara referiu que o documento não permitia respostas. 

Complementou, afirmando, que as eventuais respostas seriam dadas no ano seguinte, re-

cordando que a prática tem sido essa, existindo apenas histórico desde o ano de dois mil e 

quinze. Reafirmou que a intenção desta Câmara Municipal foi dar um sinal claro de que se 

estava a trabalhar sobre o assunto, no sentido de haver um equilíbrio entre as receitas e as 

despesas e a Assembleia Municipal conheceu sempre os respetivos relatórios, tendo feito 
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o que era necessário e oportuno fazer. Salientou, de novo, que as palavras de abono sobre 

este assunto tinham a ver com o que um ex-líder parlamentar do Partido Social Democrata 

tinha proferido em sessões da Assembleia Municipal acerca deste assunto e dos alertas 

que dizia tinha vindo a fazer há anos. Concluiu, afirmando que estas questões eram dema-

siado importantes e, como tal, deveriam estar fora das questões políticas, porquanto o seu 

ónus é demasiado elevado seja para quem for, independentemente da cor política. -----------------   

 ------------- O Presidente da Câmara Municipal, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para 

referir que o parecer em causa é idêntico ao de anos anteriores, não constituindo qualquer 

surpresa o seu conteúdo.  Sobre os tarifários presentes e futuros, no âmbito da constituição 

da EIMAR, referiu que o respetivo quadro enviado à ERSAR – Entidade Reguladora dos Ser-

viços de Água e Resíduos e ao Tribunal de Contas, não foi tornado público, por ser indicati-

vo e não se encontrar aprovado. Disse ter sido feito por uma empresa da especialidade nes-

tas questões do saneamento, pelo que o que vier a ser aprovado, após o crivo da ERSAR e 

do Tribunal de Contas, será presente a reunião de Câmara e sessão da Assembleia Munici-

pal. Concluiu, que, com ou sem EIMAR, teremos de contar com aumentos, na medida em 

que no ano de dois mil e vinte, as receitas e as despesas terão de estar equilibradas. --------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento sobre o conteúdo do parecer e decidiu 

por unanimidade submeter a respetiva documentação para apreciação da Assembleia Mu-

nicipal. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- CRIAÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE -------------------------------------------  

 ------------- (0530/20181123) 10. EIP DE CABANAS DE VIRIATO. OFÍCIO DO SECRETÁRIO DE 

ESTADO DA PROTEÇÃO CIVIL. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/12, sob o n.º 8085). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado 

da Proteção Civil, subordinado ao assunto “Criação de Equipas de Intervenção Permanen-



 

 

te”, informando que foi criada a EIP – Equipa de Intervenção Permanente da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato. este ofício capeava a minu-

ta do protocolo a celebrar. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da pala-

vra para dar a informação de que, face aos prazos curtos de resposta estipulados para con-

firmar a constituição da EIP, que tinha de imediato concordado e remetido os elementos 

necessários à elaboração do Protocolo a celebrar. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a constituição da Equipa de Inter-

venção Permanente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de 

Viriato, com início em janeiro de dois mil e dezanove, ratificando as decisões entretanto 

tomadas pelo Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0531/20181123) 11. RECOLHA DE SOBRANTES E TRANSPORTE A DEPÓSITO, 

NO ÂMBITO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL. CONHECIMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/08, sob o n.º 1634). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com a informação dos serviços número duzentos e dezasseis, datada de dois do corren-

te mês e ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Pela documentação constante do processo, o Executivo Camarário ficou a conhe-

cer o enquadramento legal, de exceção, do procedimento adotado, a respetiva tramitação, 

bem como a decisão de adjudicação proferida pelo Vice-Presidente da Câmara, José Sou-

sa Batista, em oito do corrente mês e ano. -----------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------   

 ------------- ETAR DE CURRELOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- (0532/20181123) 12. ACESSOS À NOVA ETAR. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/16, sob o n.º 1698). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número quinhentos e cinco, 

datada de quinze do corrente mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado, atra-

vés da qual o Executivo Camarário ficou a saber da necessidade de proceder à indemniza-

ção de uma munícipe, proprietária de um terreno confinante com o acesso existente, pela 

cedência de cento e cinquenta metros quadrados destinados ao alargamento do acesso à 

nova ETAR, pelo preço de dois euros o metro quadrado e reconstrução de um muro em 

novo alinhamento, sendo que este assunto foi articulado com o Presidente da Junta de 

Freguesia de Carregal do Sal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, determi-

nando aos serviços as diligências atinentes à eficácia desta deliberação. ---------------------------------  

 ------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES ---------------------  

 ------------- 13. CEDÊNCIA COM CONTRAPARTIDAS -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0533/20181123) 13.1 ARTIGO N.º R-7955 DA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 

CONDE. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/14, sob o n.º 1672). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços, datada de catorze do corrente 

mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado, que é do seguinte teor: ------------------------  

 ------------- “Doação de terrenos com contrapartidas -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- Ex.mo Senhor Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Os herdeiros de Maria Regina Ferreira de Freitas Soveral Ferreira, cujo cabeça de 

casal é o Senhor Alexandre Bernardo de Freitas Soveral Ferreira, conforme habilitação de 



 

 

herdeiros nº7814/2016, pretendem doar ao Município de Carregal do Sal a totalidade do 

artigo R-7955, onde se realiza a feira do gado, com a área inscrita de (ha):0,550000 e, uma 

área estimada de 770m2, a descriminar do artigo R-8202, separada pelo CM 1482, ligação 

de Oliveirinha a Travanca de São Tomé. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Como contrapartida, pedem a colaboração da Câmara no processo de agregação 

de uma área, a definir, do artigo R-507 no artigo U-2529, na mudança de lugar do contador 

de água do citado artigo R-507 para o U-2529,  no processo de descriminação da área a 

ceder ao Município, na limpeza de faixas de combustível de dois artigos confinantes com o 

CM 1482. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Os artigos mencionados situam-se na Freguesia de Oliveira do Conde, deste 

Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Anexo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- - Certidões de teor matricial dos artigos a ceder, ------------------------------------------------------------   

 ------------- - Esquema da pretensão de agregação de área, -------------------------------------------------------------  

 ------------- - Esquema da pretensão de mudança de lugar de contador de água e -------------------------  

 -------------  - Certidão de habilitação de herdeiros.” --------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, aceitando a 

doação e prestando as contrapartidas referidas. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0534/20181123) 13.2 PRÉDIO URBANO Nº 2649, VILA MEÃ – OLIVEIRA DO 

CONDE. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/19, sob o n.º 1703). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços, datada de dezasseis do cor-

rente mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado, que é do seguinte teor: --------------  
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 ------------- “Casa em ruínas em Vila Meã ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Ex.mo Senhor Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Na sequência dos procedimentos levados a efeito, para aquisição de uma casa em 

ruínas, inscrita na matriz predial urbana com o nº2649, da freguesia de Oliveira do Conde, 

sita no largo São Domingos, localidade de Vila Meã, deste Concelho de Carregal do Sal, 

destinada a demolição e integração na via pública, estão reunidas as condições para a 

realização do protocolo de cedência com contrapartidas, pelo valor de 5.000€ (cinco mil 

euros). --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Anexo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- - Minuta do protocolo e certidão de teor matricial.” --------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada.-----------------------  

 ------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------------------------------------  

 ------------- CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS-------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0535/20181123) 14. CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO 

RESULTANTES DO ESTIPULADO NO N.º 2 DO ARTIGO 77.º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE 

SETEMBRO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/19, sob o n.º 1714). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação número trinta e seis, datada de dezanove do 

corrente mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado, que capeava o “Relatório 

do Auditor Externo sobre a informação financeira do 1.º semestre de 2018”, dando 

cumprimento ao preceituado na alínea d) do número dois do artigo septuagésimo sétimo 

do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei 

número setenta e três, barra dois mil e treze, datado de três de setembro, na sua redação 

atual. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento sobre o conteúdo do Relatório e decidiu 

por unanimidade submeter a respetiva documentação para apreciação da Assembleia 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0536/20181123) 15. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS. INÍCIO DE 

PROCEDIMENTO - CONCURSO PÚBLICO. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/15, sob o n.º 1687). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com a informação dos serviços número oitenta e dois, datada de catorze do corrente 

mês e ano. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar as 

explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, remetendo 

esclarecimentos adicionais para o conteúdo das peças do procedimento. -------------------------------  

 ------------- Pela documentação, o Executivo Camarário ficou a saber que o procedimento ado-

tado tinha sido o concurso público e o preço base de €190 000,00 (cento e noventa mil eu-

ros) para vinte e quatro meses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para questionar o porquê da 

existência de um seguro de riscos extraprofissionais para o Presidente e Vereadores em 

regime de tempo inteiro. Disse ainda que em sua opinião o valor a atribuir em caso de mor-

te ou invalidez devia ser o mesmo para todas as pessoas cobertas pelo presente seguro, 

tendo o Presidente da Câmara respondido que os valores das coberturas são os que a lei 

determina. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o procedimento adotado, ratificando 

a decisão de concordância e aprovação das peças processuais, com inclusão do anúncio, 

proferida pelo Presidente da Câmara, em quinze do corrente mês e ano. ----------------------------------  
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 ------------- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0537/20181123) 16. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019. RESULTADOS DA 

VOTAÇÃO. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/06, sob o n.º 1623). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número quarenta e seis, data-

da de seis do corrente mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado e que conti-

nha os resultados da votação, no âmbito do Orçamento Participativo, nos seguintes termos: -   

 ------------- Aldeia Segura pessoas seguras – cisterna para combate aos incêndios –  155 

(cento e cinquenta e cinco) votos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Requalificação Escola Primária de Parada – 13 (treze) votos; ---------------------------------------  

 ------------- Requalificação para o Cristo-Rei – 497 (quatrocentos e noventa e sete) votos; -----------  

 -------------  Requalificação para a Inclusão – 388 (trezentos e oitenta e oito) votos. ---------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------   

 ------------- ALIENAÇÃO DE ÁRVORES ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0538/20181123) 17. ALIENAÇÃO DE CEDROS EXISTENTES NO RECREIO DA EX-

ESCOLA PRIMÁRIA DE PAPÍZIOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/16, sob o n.º 1691). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com a informação dos serviços número duzentos e quarenta e cinco, datada de quinze 

do corrente mês e ano. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra 

para dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, 

evidenciando que por ter ficado deserto o procedimento público de alienação, que tinha o 

preço base de €200,00 (duzentos euros), tinha recebido, após diligências, as duas propos-

tas que deixou à consideração do Executivo Camarário. -------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-



 

 

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, alienando 

os cedros à empresa Filipe & Leonel – Limpezas Florestais, L.da, pelo preço de €75,00 (se-

tenta e cinco euros), sendo esta responsável pela limpeza e remoção de sobrantes a depó-

sito, bem como com a segurança no local. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- GARANTIAS BANCÁRIAS -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0539/20181123) 18. CANCELAMENTO - ACORDO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/19, sob o n.º 1710). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com o parecer jurídico dos serviços número cento e noventa e sete, datado de dezanove 

do corrente mês e ano. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra 

para recordar que este assunto já tinha sido analisado e aprovado numa reunião de Câma-

ra, tinha havido necessidade de proceder a algumas alterações ao Acordo e agora estava a 

ser concluído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Executivo Camarário tomou conhecimento e prestou a melhor atenção à docu-

mentação processual, com inclusão da proposta do Gabinete Jurídico e Contencioso, no 

sentido de dar a conhecer a esta Câmara Municipal as alterações efetuadas ao Acordo, que 

em nada alteraram a sua forma, e bem assim agendar um dia para assinatura do acordo e 

entrega dos cheques. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Assim, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade 

concordar com as alterações havidas ao Acordo, ficando de agendar um dia para assinatu-

ra e outras diligências associadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0540/20181123) 19. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS.  ------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, informou o restante Executivo 



Livro 96 
Folha  ________  

 
 _________________  

 

 

Camarário dos pagamentos havidos, a que se referiam as autorizações com início no nú-

mero dois mil quatrocentos e vinte e termo no número dois mil, quinhentos e treze, no valor 

de €141 246,32 (cento e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e seis euros e trinta e dois 

cêntimos), todas elas registadas nas fichas respetivas. --------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade tomar 

conhecimento, concordar e ratificar as decisões proferidas pelo Presidente da Câmara. ---------   

 ------------- O Vereador António Óscar de Almeida e Paiva, antes do encerramento da reunião, 

pediu para usar da palavra, para afirmar que o presente de Natal que tinha recebido do Vice-

Presidente da Câmara no período de antes da ordem do dia, seria entregue ao presidente 

do Partido Social Democrata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0541/20181123) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ------------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente vinte horas, quando o Presidente da Câmara, Rogério Mota 

Abrantes, deu por concluída a agenda da ordem do dia desta reunião, tendo solicitado ao 

Chefe da Divisão de Administração Geral que procedesse à leitura da ata que, para constar, 

tinha sido, entretanto, elaborada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Feita de seguida a respetiva leitura, a Câmara Municipal, decorrida votação nomi-

nal, aprovou por unanimidade a ata nos exatos termos em que a mesma se encontrava 

redigida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0542/20181123) ENCERRAMENTO. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- E, nada mais havendo a tratar, pelo Presidente da Câmara, foi declarada encerrada 

a reunião, quando eram vinte horas e vinte minutos, procedendo à assinatura da ata, con-

juntamente com quem a lavrou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

 ------------- António Manuel Ribeiro ----------------------------------------------------------------------------------------------------   


