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

NIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAR-

REGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEM-

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

 ------------- Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de 

Carregal do Sal, Edifício dos Paços do Concelho, Sala de Reuniões, 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 quinze horas, quan-

do 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 re-

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

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.177v a 180v) ----------------------------------------   

 ------------- 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.177v a 180v) -------------   

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.180v a 187v) ----------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.180v a 181) --------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.180v a 181) ------------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.181 a 181v) ---------------------------------------------------------  

 ------------- PROTOCOLO DE CEDÊNCIAS (a fls.181 a 181v) ------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO PROVISÓRIA CONFINANTE COM A VIA 
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PÚBLICA. PO: N.º 47/2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.181 

a 181v) -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.181v a 182) ----------------------------------------------  

 ------------- UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS (a fls.181v) -------------------------------------------------  

 ------------- 4. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 7834. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.181v) ----------------------------------------------  

 ------------- TARIFÁRIO DE RSU E ÁGUAS RESIDUAIS PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS (a 

fls.181v a 182) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 5. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 8651. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.181v a 182) ------------------------------------  

 ------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.182 a 185) ----------------------  

 ------------- APOIOS (a fls.182 a 182v) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 6. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS. PEDIDO FORMULADO PELA SOCIEDADE 

FILARMÓNICA DE CABANAS DE VIRIATO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.182 a 182v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7. MOVIMENTO ASSOCIATIVO (a fls.182v a 185) ---------------------------------------------------------  

 ------------- 7.1 APOIOS ATRIBUÍDOS - CONSIDERAÇÕES. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.182v a 184v) ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7.2 CANDIDATURAS 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.184v a 185) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.185 a 187v) ------------------------------------------------------  

 ------------- PESSOAL AUTÁRQUICO (a fls.185) --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 8. TRABALHO A TEMPO PARCIAL. FALTA COM PERDA DE VENCIMENTO. 

REQUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 1723. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.185) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- PROCESSO Nº 229/12.9BEVIS (a fls.185 a 185v) ---------------------------------------------------------  

 ------------- 9. HONORÁRIOS DO ADVOGADO. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 8771. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.185 a 185v) ------------------------------------  

 ------------- 10. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS (a fls.185v a 186v) -----------------------------------------------------    

 ------------- 10.1 CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA 

24 MESES. ESCLARECIMENTOS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.185v a 

186) ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 10.2 CONTRATO DE AVENÇA DE ARQUITETURA. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.186 a 186v) ------------------------------------  

 ------------- 10.3 CONTRATO DE AVENÇA DE TÉCNICO DE DESPORTO. INFORMAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 186v) --------------------------  

 ------------- VIATURAS MUNICIPAIS (a fls. 187) -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11. UTILIZAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 

187) ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PISCINAS MUNICIPAIS (a fls.187 a 187v) ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.187 a 187v) ------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS (a fls. 187v) --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 13. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls. 187v) -----------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------- (0543/20181214) 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. --------------  

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

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

da sua presença em reuniões e outras iniciativas, que disponibilizou aos membros do Exe-

cutivo Camarário, nos seguintes termos: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 24/11/2018, esteve presente, a convite da Câmara Municipal de Aguiar da 

Beira, no VI Certame Gastronómico do Míscaro; e esteve presente no encerramento do 10.º 

aniversário do Conservatório de Música e Artes do Dão, que contou com a participação de 

Herman José;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 25/11/2018, participou, em Beijós, no projeto RENASCER CARREGAL; -------------  

 ------------- No dia 26/11/2018, reuniu com os arquitetos da empresa Azevedo & Rosmaninho 

para apresentação do projeto de execução da Casa do Passal; --------------------------------------------------  

 ------------- No dia 28/11/2018, reuniu com o coordenador da ADICES; e reuniu com a Direção 

da Associação Lar Amigo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 30/11/2018, esteve presente na assembleia intermunicipal extraordinária 

da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão; e na assembleia intermunicipal 

da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 05/12/2018, procedeu à celebração e assinatura do contrato de cedência 

da cantina da ex-escola primária de Cabanas de Viriato à Associação do Carnaval de Caba-

nas de Viriato; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 06/12/2018, presidiu à reunião extraordinária da Comunidade Intermunici-

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

 ------------- No dia 07/12/2018, participou numa reunião da Fundação Comendador José Nu-

nes Martins; reuniu com representantes da Ferrovial, para assinatura de acordo de receção 

definitiva da empreitada de Reabilitação da Rede Viária no Concelho de Carregal do Sal; e 

esteve presente na sessão ordinária da Assembleia Municipal; --------------------------------------------------  



 

 

 ------------- No dia 08/12/2018, participou nas cerimónias de Homenagem ao Comendador 

José Nunes Martins; e na Ceia de Natal da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários 

de Carregal do Sal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 10/12/2018, participou numa sessão de trabalho, com a empresa INOVA, 

na sede da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; e presidiu à reunião ordinária da 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-Lafões; ----------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 11/12/2018, participou na sessão referente ao Reforço do Apoio ao Inves-

timento Territorial, Aprovação da Reprogramação do Portugal 2020, no Convento de S. 

Francisco, em Coimbra, sessão essa que contou com a presença do Senhor Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, e do Secretário de Estado do De-

senvolvimento e Coesão, Dr. Nelson de Souza; e reuniu com técnicos da Câmara Municipal 

e Dr.ª Rita Ferreira, no âmbito da passagem do emissário de Currelos; --------------------------------------  

 ------------- No dia 12/12/2018, esteve presente numa reunião, na ANACOM – Autoridade Na-

cional de Comunicações, em Lisboa, para tratar de assunto relacionado com o encerramen-

to de estações de correios; e esteve presente na Inauguração Exposição – CINZAS, na As-

sembleia da República; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 13/12/2018, esteve presente numa reunião de trabalho com o Embaixador 

Georges Santer, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus do Luxemburgo, com 

a Fundação Aristides de Sousa Mendes, com o Presidente da Junta de Freguesia de Caba-

nas de Viriato e com elementos da família de Aristides de Sousa Mendes, realizada na Jun-

ta de Freguesia de Cabanas de Viriato; e reuniu com a Dr.ª Susana Farinha Duarte, proprie-

tária da Farmácia Moderna; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Neste período de tempo, reuniu, diariamente, com Chefes de Divisão e outros cola-

boradores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- O Presidente da Câmara complementou a sua informação escrita, referindo-se a 
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assuntos que iriam ser agendados nas ordens do dia da próxima ou próximas reuniões 

desta Câmara Municipal. Das reuniões havidas referiu-se em pormenor à havida na ANA-

COM referente ao encerramento de estações dos CTT, evidenciando que muito estava a ser 

feito, mas que, provavelmente, tinha sido feito um mau acordo, que agora estava a propor-

cionar este tipo de situações. Concluiu a sua intervenção, referindo-se às negociações que 

estavam a ser ultimadas com o Prof. António Melo, para aquisição do terreno junto ao Gor-

golão, nesta Vila de Carregal do Sal. Disse que a ideia da Câmara Municipal é passar para lá 

a feira semanal, servindo, também, o espaço para as Festas do Concelho, com a desativa-

ção do Estaleiro Municipal, que não reúne as mínimas condições para os trabalhadores da 

Câmara Municipal, sendo certo que o projeto é para ser realizado em vários anos, pedindo a 

opinião sobre este assunto aos Vereadores do Partido Social Democrata. --------------------------------    

 ------------- Os Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva e Toni Serge Costa Ribeiro usa-

ram da palavra para manifestar a sua concordância à aquisição do terreno e para o fim em 

causa, não se discutindo qual o valor da aquisição, pois é um assunto que virá a uma futura 

reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 ------------- 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 25/11/2018, participou, em Beijós, no projeto RENASCER CARREGAL; e es-

teve presente na Festival do Míscaro e da Castanha, em Póvoa da Pegada; ------------------------------  

 ------------- No dia 26/11/2018, esteve também presente na reunião com os Arquitetos da em-

presa Azevedo & Rosmaninho, para apresentação do projeto de execução da Casa do Pas-

sal; --------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 28/11/2018, participou numa reunião, na sede do Agrupamento de Escolas, 



 

 

no âmbito do projeto Wanted (empreendedorismo nas escolas da Comunidade Intermuni-

cipal Viseu Dão Lafões); e reuniu com Magda Pegado - Goldenbook -----------------------------------------  

 ------------- No dia 30/11/2018, esteve presente nas gravações do programa Zig Zag da RTP, 

na Escola Básica Aristides de Sousa Mendes, Cabanas de Viriato; e esteve presente na as-

sembleia intermunicipal da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão;---------------  

 ------------- No dia 07/12/2018, esteve presente na sessão ordinária da Assembleia Municipal 

de Carregal do Sal;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 08/12/2018, esteve presente no jantar dos Bombeiros do Distrito de Viseu, 

na sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato; ---------  

 ------------- No dia 09/12/2018, esteve presente no almoço de Natal da Cruz Vermelha Portu-

guesa, Delegação de Oliveira do Conde; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 11/12/2018, esteve presente no jantar de Natal da Junta de Freguesia de 

Carregal do Sal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 13/12/2018, reuniu com o Dr. Evaristo Pinto e Diretora do Museu Municipal; 

e esteve também presente na reunião de trabalho com o Embaixador Georges Santer, do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus do Luxemburgo, com a Fundação Aristi-

des de Sousa Mendes, com o Presidente da Junta de Freguesia de Cabanas de Viriato e 

com elementos da família de Aristides de Sousa Mendes, realizada na Junta de Freguesia 

de Cabanas de Viriato e num almoço com as mesmas entidades. ---------------------------------------------  

 ------------- 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 25/11/2018, participou, em Beijós, no projeto RENASCER CARREGAL; ------------  

 ------------- No dia 26/11/2018, esteve também presente na reunião com os Arquitetos da em-
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presa Azevedo & Rosmaninho para apresentação do projeto de execução da Casa do Pas-

sal; e participou numa ação relacionada com o Dia Internacional pela Eliminação da Violên-

cia Contra as Mulheres; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 28/11/2018, presidiu à reunião da CPCJ – Comissão de Proteção de Crian-

ças e Jovens (modalidade restrita);  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 30/11/2018, esteve presente nas gravações do programa  Zig Zag da RTP, 

na Escola Básica Aristides de Sousa Mendes, Cabanas de Viriato; participou na reunião da 

Comissão Municipal de Proteção de Idosos de Carregal do Sal; e esteve presente na as-

sembleia intermunicipal da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão; ---------------  

  ------------- No dia 01/12/2018, participou na Ceia de Natal do Rancho d’ Alegria de Vila Meã; -----  

 ------------- No dia 02/12/2018, esteve presente na Gala dos 55 anos da Cruz Vermelha Portu-

guesa, no Convento de S. Francisco, em Coimbra; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 04/12/2018, participou numa reunião com a APPACDM; ----------------------------------  

 ------------- No dia 06/12/2018, participou no Jantar de Natal da CPCJ e Rede Social de Carre-

gal do Sal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 07/12/2018, participou numa ação de informação subordinada ao tema – 

Burlas, Furtos e Incêndios Domésticos; e esteve presente na sessão da Assembleia Munici-

pal de Carregal do Sal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 08/12/2018, participou nas cerimónias de Homenagem ao Comendador 

José Nunes Martins; e na Ceia de Natal da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários 

Carregal do Sal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 09/12/2018, esteve presente no almoço de Natal da Cruz Vermelha Portu-

guesa, Delegação de Oliveira do Conde; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 10/12/2018, reuniu com os técnicos de Desporto da Câmara Municipal, no 

âmbito do Projeto - MOVER Viseu;-------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- No dia 11/12/2018, esteve presente na Ceia de Natal - Centro Social Professora 

Elisa Barros Silva; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 12/12/2018, esteve presente na Final - Bootcamp do Taste Up, onde o Mu-

nicípio esteve representado pelo Fumeiro Flor de Sal; ------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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 

a coordenação e distribuição de apoios, reuniu com colaboradores, no âmbito da prepara-

ção Feira da Pinha e Pinhão, do Mercado de Natal e do Concurso Montras de Natal. ---------------  

 ------------- Do registo das suas participações, a Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges, 

destacou a participação, em Loures, do Talho Luís – Fumeiro Flor de Sal, onde os produtos 

de Carregal do Sal estiveram em concurso e exposição, tendo ficado classificado nos dez 

finalistas. Disse que esta iniciativa teve bastante visibilidade e impacto para o Talho Luís – 

Fumeiro Flor de Sal e para os produtos endógenos do Concelho, tendo surpreendido com 

os produtos à base de pinhão e cogumelos e com a morcela de cebola. Concluiu, dando 

informação da realização, no fim de semana que se aproximava, do Festival de Natação e 

do Mercadinho de Natal, com a chegada do Pai Natal. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------- (0544/20181214) 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. -----------------------  

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

e trinta e quatro), referentes ao dia dez de dezembro de dois mil e dezoito, que apresenta-

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

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €5 426,80 (cinco mil, quatrocentos e vinte 
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seis euros e oitenta cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco Millennium 

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

€3 161 481,17 (três milhões, cento e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um euros 

e dezassete cêntimos); o que perfaz um total de €3 166 907,97 (três milhões, cento e ses-

senta e seis mil, novecentos e sete euros e noventa e sete cêntimos). ---------------------------------------  

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €53,66 (cinquenta e três euros e 

sessenta e seis cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carregal do Sal, a 

quantia de €154 798,18 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito euros e 

dezoito cêntimos); o que perfaz um total de €154 851,84 (cento e cinquenta e quatro mil, 

oitocentos e cinquenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos). -----------------------------------------------  

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

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

 ------------- PROTOCOLO DE CEDÊNCIAS -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0545/20181214) 3. CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO PROVISÓRIA CONFI-

NANTE COM A VIA PÚBLICA. PO: N.º 47/2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/29, sob o n.º 502). -------  

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

do com a informação dos serviços, datada de sete do corrente mês e ano.-------------------------------  

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

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, deferindo o 

pedido de informação sobre vedação provisória, confinante com a via pública, constituída 

por rede e prumos, do prédio inscrito matricialmente sob o número nove mil, quinhentos e 

noventa e sete e descrito na Conservatória do Registo Predial de Carregal do Sal sob o nú-

mero sete mil seiscentos e seis, ambos da Freguesia de Oliveira do Conde, Concelho de 



 

 

Carregal do Sal, requerido por Armando da Cunha Fernandes, residente em Vila Meã. Dado 

existir cedência para a via pública, será outorgado o respetivo protocolo de cedências com 

contrapartidas, de harmonia com o artigo vigésimo segundo do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0546/20181214) 4. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 7834. INFORMAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/20, sob o n.º 1715). ----   

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

do corrente ano, que capeava o requerimento oportunamente formulado por Lurdes Filipa 

Mendes Andrade, que requereu autorização para que a sua filha Joana Andrade Bento, es-

tagiária da APCV nesta Câmara Municipal, pudesse frequentar, gratuitamente, as aulas de 

natação nas Piscinas Municipais às terças e quintas feiras das dez às onze horas e trinta 

minutos. A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges usou da palavra para dar as explica-

ções tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência. -------------------------------------  

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

minal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado e autorizar a frequência, a títu-

lo gratuito, das aulas de natação nas Piscinas Municipais, às terças e quintas feiras das dez 

às onze horas e trinta minutos, de Joana Andrade Bento. -----------------------------------------------------------  

 ------------- TARIFÁRIO DE RSU E ÁGUAS RESIDUAIS PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS --------------  

 ------------- (0547/20181214) 5. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 8651. INFORMAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/05, sob o n.º 1790). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado que se encontrava capeado 
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com a informação dos serviços número duzentos e cinquenta e seis, datada de cinco do 

corrente mês e ano, referente a um pedido de isenção de tarifários de águas residuais e 

resíduos sólidos urbanos, formulado por Leandro João Cortez Almeida, residente na Rua 

dos Combatentes, Lote A, Segundo Direito, em Carregal do Sal. A Vereadora Ana Cristina 

Silva Sousa Borges usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa 

compreensão do tema em referência, remetendo esclarecimentos adicionais para a docu-

mentação do processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta de indeferimento do pe-

dido formulado por Leandro João Cortez Almeida, por não reunir os requisitos/critérios do 

artigo sexagésimo primeiro do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de 

Serviços em vigor. Deliberou, de igual modo, promover a audiência prévia do requerente, 

nos termos e para os efeitos das disposições dos artigos centésimo vigésimo primeiro e 

centésimo vigésimo segundo do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------   

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

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

 ------------- (0548/20181214) 6. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS. PEDIDO FORMULADO 

PELA SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CABANAS DE VIRIATO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/23, sob o n.º 8383). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, o email, datado de vinte e dois de novembro do corrente 

ano, emanado da Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato, através do qual requereu a 

isenção do pagamento das taxas devidas no âmbito do processo de obras número trinta e 

oito barra dois mil e dezoito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 

 

minal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela Sociedade Filarmónica de 

Cabanas de Viriato, nos termos requeridos e com enquadramento no número oito do artigo 

quadragésimo sexto do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de serviços 

em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7. MOVIMENTO ASSOCIATIVO  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0549/20181214) 7.1 APOIOS ATRIBUÍDOS - CONSIDERAÇÕES. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/05, sob o n.º 1787). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado. O Vice-Presidente da Câ-

mara, José Sousa Batista, usou da palavra para justificar a apresentação do documento em 

causa, referindo que o mesmo era uma consequência do que tinha dito nas últimas reuni-

ões desta Câmara Municipal e que deixou à considerou dos membros da Câmara Munici-

pal. -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Os Vereadores do Partido Social Democrata, António Óscar de Almeida e Paiva e 

Toni Serge Costa Ribeiro, apresentaram uma declaração, tendo procedido à sua leitura e 

que, a seu pedido, se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- “DECLARAÇÃO DOS VEREADORES DO PSD ------------------------------------------------------------------  

 ------------- (em reunião de Câmara de 14/12/2018) ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Não negamos o direito à encenação e à agressividade na apresentação de 

propostas ou na crítica contundente a propostas adversárias. O recurso ao passado, a 

exibição de supostas competências em matéria estranha à política (caso da “prendinha 

Memofante”) para insinuar pretensas incapacidades mentais, do ou dos vereadores 

visados, no sentido de, enviesadamente, dar a entender que as propostas do PSD são para 

não levar a sério, é uma forma de ação que pode demonizar os visados, mas parece-nos 

que em nada contribui para o aprofundamento de um imprescindível bom ambiente 
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democrático. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O que aconteceu na Assembleia Municipal, do passado dia 07 de dezembro/2018, 

em relação às propostas para aumentar os subsídios e propostas/atividades para o Plano 

e Orçamento de 2019, foi uma encenação que procurou ridicularizar a ação dos vereadores 

da oposição. Condenamos este comportamento político de forma veemente. Não está em 

causa a nossa honra mas um apelo à necessidade de nos confrontarmos de forma 

decente e civilizada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O PS, vencedor das últimas eleições autárquicas, tem todo o direito de querer 

implementar apenas e só as suas políticas. Mas se é esse de facto o seu desejo deve dizê-

lo claramente. Não faz sentido solicitar propostas para o Plano e Orçamento e depois 

desenvolver uma estratégia de banalização das mesmas, querendo fazer crer que os seus 

autores debitam umas “filosofias” que conduzem a “radicalismos” e a “populismos” a 

reverter para uma suposta debilidade mental. Isto, meus senhores, é pura provocação e 

não é sério. A substância da política concelhia não pode ser esta. --------------------------------------------   

 ------------- Vivemos numa pequena aldeia, somos cada vez menos, todos nos conhecemos, 

com as nossas virtudes e as nossas fraquezas, e, por isso, temos a elementar obrigação de 

sermos elegantes no relacionamento, principalmente quando toca à política pois esta 

influencia as nossas vidas para o bem e para o mal. -------------------------------------------------------------------   

 ------------- É a esta elegância que nós apelamos numa quadra que em tudo convida à 

humildade, à paciência, à concórdia, à boa harmonia, mesmo na divergência de ideias e 

soluções, apesar de estarmos num tempo que nos empurra para o espetáculo, o 

espalhafato, quando não para o ataque, de qualquer forma e feitio, a pessoas que 

contrariam as nossas paixões, as nossas verdades, as nossas crenças. -----------------------------------   

 ------------- Sempre estivemos e sempre estaremos de boa-fé em todos os combates políticos 

que tenham como objetivo maior os superiores interesses do concelho. Discordar ou votar 



 

 

contra são atos banais de uma democracia consolidada. Estes atos não nos tornam 

vossos inimigos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------- Deixamos apenas uma simples pergunta: pedir o aumento dos subsídios, no 

contexto atual, pretensão que, em face dos instrumentos legais disponíveis, pode 

perfeitamente equacionar-se, é proposta mentecapta, a agoirar um radicalismo 

tenebroso?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, no seu direito de resposta pe-

rante o que tinha ouvido, questionou os Vereadores do Partido Social Democrata sobre o 

verdadeiro significado de “debilidade mental”, referindo que em situação alguma tinha utili-

zado essa expressão. O que tinha feito foram apelos à memória, aos dois Vereadores e não 

só ao Vereador Óscar Paiva, existindo uma diferença abissal entre a “debilidade mental “e o 

“apelo à memória”. Prosseguiu, afirmando que quanto à falta de elegância referida, a mes-

ma é posta em causa e perde-se, por parte do Partido Social Democrata, quando este enche 

os média com algumas inverdades (para não usar outra palavra), não discutindo os assun-

tos nos locais próprios, preferindo colocá-los na praça pública. E, como diz o ditado, quem 

não se sente não é filho de boa gente… Reafirmou o que já tinha dito, que achava que o Par-

tido Social Democrata tinha legitimidade em pedir assim como o Partido Socialista tinha 

legitimidade em dizer não. Recordou que tinha sido com este Executivo Camarário que os 

subsídios do Movimento Associativo tinham aumentado exponencialmente, existindo, no 

entanto, limites orçamentais, no imediato, que não são fáceis de ultrapassar. A propósito da 

escassez de receitas, quis recordar e partilhar uma intervenção, em mandato anterior, do 

Vereador Telmo Neves Lopes, a propósito da redução do IMI – Imposto Municipal Sobre 

Imóveis, ao referir que não podia ser, tal não era exequível, pois a Câmara Municipal era 

deficitária e as receitas não davam para as despesas. Concluiu, referindo que os subsídios 

tinham tido subidas e descidas, mas este Executivo Camarário tem mantido a sua intenção 
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de os aumentar gradualmente e promover alguma estabilização, estando recetivo a novos 

desenlaces sobre o assunto no futuro próximo. Recordou, a propósito, que a primeira per-

gunta que foi feita aos Vereadores do Partido Social Democrata, aquando da apresentação 

da proposta, foi a de saber para quando é que a mesma seria aplicada, se no corrente ano, 

se em anos vindouros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

os Vereadores do Partido Social Democrata não disseram expressamente o que pretendi-

am e a forma de viabilizar a proposta apresentada. Recordou que o Vereador Toni Serge 

ainda respondeu no sentido de tirar verbas das acessibilidades e dos arruamentos, que não 

eram prioritários, a favor do Movimento Associativo, mas sem especificar quais os arrua-

mentos a tirar. Salientou que o orçamento da Câmara Municipal é um orçamento equilibra-

do, com receitas e despesas reais, não sendo permitido o que anteriormente se fazia, ins-

crevendo receitas de vendas de terrenos que depois não aconteciam. --------------------------------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para afirmar que a forma 

como tinha abordado e contextualizado o assunto das verbas dos arruamentos não era a 

mesma que tinha sido utilizada pelo Presidente da Câmara, porquanto o que tinha dito foi 

de que o bolo onde eventualmente se poderia mexer era na rubrica dos transportes e Co-

municações, pelo que não gostou do jogo político gerado em torno das suas palavras. Re-

feriu, mais uma vez, que nunca disse que se tirava dos arruamentos para o movimento as-

sociativo. A questão das verbas da rubrica dos Transportes e Comunicações foi sempre 

tida, no ponto referente ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para dois mil e dezano-

ve e nunca no ponto relativo ao movimento associativo. Disse ter apreciado o trabalho 

apresentado e agora em apreciação, é um bom trabalho, como o foi o jogo político feito em 

torno da sua intervenção e que foi utilizado na última sessão ordinária da Assembleia Mu-

nicipal. Em conclusão e em termos comparativos referiu que realmente os subsídios subi-



 

 

ram quarenta vírgula vinte e um por cento, de dois mil e sete a dois mil e dezoito, tendo o 

salário mínimo subido quarenta e quatro por cento em igual período. ----------------------------------------  

 ------------- O Vice-Presidente da Câmara usou de novo da palavra para afirmar que tinha fica-

do boquiaberto por, no período de antes da ordem do dia da sessão ordinária da Assem-

bleia Municipal, a bancada do Partido Social Democrata não ter abordado a questão dos 

subsídios ao Movimento Associativo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara usou de novo da palavra para referir que as receitas da 

Câmara Municipal são escassas, face a tantas necessidades, e que existe um grande es-

forço para atribuir os subsídios ao Movimento Associativo nos montantes atualmente vi-

gentes. Aproveitou o tema das receitas  para abordar o aditamento ao contrato de conces-

são, celebrado em dois mil e sete, com as Águas do Planalto, referindo que a culpa do des-

calabro havido não era só desta entidade, porquanto as obras de construção da barragem 

foram iniciadas sem haver financiamento garantido e, depois, quando tiveram necessidade 

de recorrer à banca, esta não financiou, tendo havido a solução de recurso que mais não foi 

do que uma parceria público-privada, em que para além do montante necessário para as 

obras, houve ainda um acréscimo de um milhão e meio de euros para cada município en-

volvido no abastecimento público de água. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Com esta intervenção, o Presidente da Câmara Municipal deu por encerrado este 

ponto da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0550/20181214) 7.2 CANDIDATURAS 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/05, sob o n.º 1788). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, a proposta supramencionada. O Vice-Presidente da Câ-

mara, José Sousa Batista, usou da palavra para dar os esclarecimentos tidos por adequa-

dos à boa compreensão do tema em referência, remetendo esclarecimentos adicionais 
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para o conteúdo da sua proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Os Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva e Toni Serge Costa Ribeiro usa-

ram da palavra para informar que concordavam com a proposta apresentada, questionan-

do se o procedimento não poderia ser mais simplificado, sugerindo, ainda, que nos assun-

tos em que haja mais necessidade de estudo, os mesmos fossem disponibilizados com 

maior antecedência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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 supervenientes à eficácia desta deliberação. -----------------------  

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

 ------------- PESSOAL AUTÁRQUICO -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0551/20181214) 8. TRABALHO A TEMPO PARCIAL. FALTA COM PERDA DE 

VENCIMENTO. REQUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 1723. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/21, sob o n.º 1723). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, o requerimento do trabalhador Alfredo Soares de Alberga-

ria Antunes, datado de vinte e um de novembro do corrente ano, subordinado ao assunto 

supramencionado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

minal, deliberou por unanimidade concordar e autorizar o pedido, nos termos requeridos, à 

semelhança da prática seguida em anos anteriores, concordando com o deferimento do 

pedido de trabalho a tempo parcial, com perda de vencimento, formulado pelo trabalhador 

Alfredo Soares de Albergaria Antunes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PROCESSO Nº 229/12.9BEVIS ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0552/20181214) 9. HONORÁRIOS DO ADVOGADO. DOCUMENTO REGISTADO 



 

 

SOB O N.º 8771. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/07, sob o n.º 8771). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, uma carta, datada de seis do corrente mês e ano, emana-

da do Advogado Joaquim Luís Ferreira, mandatário no âmbito do processo supramencio-

nado, em que foi autora Sandra Cristina Marques Ferreira Borges e réu o Município de Car-

regal do Sal, dando a conhecer os honorários que a Câmara Municipal teria de pagar. Este 

documento encontrava-se capeado com a informação dos serviços número trinta e nove, 

datada de dez do corrente mês e ano, registado sob o número mil oitocentos e nove. O Pre-

sidente da Câmara Municipal usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas 

à boa compreensão do tema em referência, remetendo esclarecimentos adicionais para o 

conteúdo da documentação que tinha sido previamente distribuído. -----------------------------------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para referir que estas situa-

ções deveriam ser acauteladas, para que não acontecessem surpresas no que diz respeito 

a honorários, como era o caso presente e um outro que foi recentemente concluído. No seu 

entendimento, tal como no caso anterior, estes honorários também deveriam ser pagos. -------   

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

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o pagamento de honorários, no mon-

tante total de €46 432,50 (quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e dois euros e cinquenta 

cêntimos), do qual já foi pago o montante de €7 687,50 (sete mil, seiscentos e oitenta e sete 

euros e cinquenta cêntimos), ao Advogado Joaquim Luís Ferreira, no âmbito do processo 

n.º 229/12.9BEVIS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 10. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ------------------------------------------------------------------------------------    

 ------------- (0553/20181214) 10.1 CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SEGUROS PARA 24 MESES. ESCLARECIMENTOS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --   

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/27, sob o n.º 173). ------   
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 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com um documento do júri, designado por “CP/7/2018 – Esclarecimentos”, datado de 

vinte e sete de novembro do corrente 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, referindo-se também ao seu despacho de concordância sobre a proposta 

apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

minal, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada, ratificando o 

despacho de concordância proferido pelo Presidente da Câmara, em vinte e sete de no-

vembro do corrente ano, sobre os esclarecimentos solicitados pelos concorrentes, no âm-

bito do processo de concurso público para aquisição de serviços de seguros, para período 

de vinte e quatro meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0554/20181214) 10.2 CONTRATO DE AVENÇA DE ARQUITETURA. INFORMAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/03, sob o n.º 1779). ----   

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

do com a informação dos serviços número duzentos e cinquenta e quatro, datada de trinta 

de novembro do corrente ano. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da 

palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em refe-

rência, evidenciando as diligências promovidas junto do Serviço de Emprego e as entrevis-

tas feitas a arquitetas potencialmente interessadas. -------------------------------------------------------------------  

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

so em causa tinha sido divulgado, tendo sido respondido que o mesmo tinha tido um júri. ------   

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

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a contratação em causa, com a ar-



 

 

quiteta Joana Isabel da Cruz Pereira, com efeitos reportados a um de janeiro de dois mil e 

dezanove, emitindo parecer favorável a essa mesma contratação, por se revestir de mani-

festo interesse para a realização do serviço público associado. -------------------------------------------------  

 ------------- (0555/20181214) 10.3 CONTRATO DE AVENÇA DE TÉCNICO DE DESPORTO. IN-

FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/29, sob o n.º 1769). ----   

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

do com a informação dos serviços número duzentos e cinquenta e um, datada de vinte e 

oito de novembro do corrente ano. A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges, usou da 

palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em refe-

rência e da necessidade premente em contratar uma pessoa com as qualificações ade-

quadas ao desenvolvimento dos projetos municipais em curso e de outros que irão surgir, 

face à situação fatual descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

minal, deliberou por maioria, com os votos a favor do Presidente da Câmara, Rogério Mota 

Abrantes, do Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, da Vereadora Ana Cristina 

Silva Sousa Borges e do Vereador António Óscar de Almeida e Paiva e abstenção do Vere-

ador Toni Serge Costa Ribeiro, concordar e aprovar a contratação em causa, com a técnica 

de desporto  Daniela Santos, com efeitos reportados a catorze do corrente mês e ano, emi-

tindo parecer favorável a essa mesma contratação, por se revestir de manifesto interesse 

para a realização do serviço público associado. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro, justificou a sua abstenção, referindo que tal 

se ficava a dever à sua conduta seguida anteriormente, para casos semelhantes, ou seja, é 

seu entendimento que estas contratações deveriam ser precedidas de divulgação, através de 

edital, de molde a contemplar outros interessados, o que não aconteceu no presente caso. -------   
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 ------------- VIATURAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0556/20181214) 11. UTILIZAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E 

OUTUBRO DE 2018. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/10, sob o n.º 1805). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número oito, datada de dez do 

corrente mês e ano, que capeava o mapa de utilização de viaturas municipais, nos meses 

de setembro e outubro de dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------------------  

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

minal, deliberou por unanimidade concordar e ratificar as decisões tomadas. --------------------------  

 ------------- PISCINAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0557/20181214) 12. MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. INFORMAÇÕES 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/12/11, sob o n.º 1806). ----   

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

do com a informação dos serviços número quinhentos e vinte e oito, datada de sete do cor-

rente 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, evidenci-

ando o estudo que havia sido feito sobre a alteração do projeto inicial, proporcionando um 

acréscimo do preço base de €315 000,00 (trezentos e quinze mil euros), para €360 000,00 

(trezentos e sessenta mil euros), sem inclusão do Iva à taxa legal em vigor. ------------------------------  

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

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o projeto das Piscinas Municipais – 

Melhoria da Eficiência Energética, com a inclusão da fundamentação adequada de custos e 

o planeamento das ações a levar efeito, ratificando o despacho de concordância proferido 



 

 

pelo Presidente da Câmara, em onze do corrente mês e ano. -----------------------------------------------------  

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

 ------------- (0558/20181214) 13. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. -------------------------------------------  

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

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

mero dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro e termo no número dois mil setecentos e 

trinta, no valor de €444 079,96 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setenta e nove euros e 

noventa e seis cêntimos), todas elas registadas nas fichas respetivas.--------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e, decorrida votação nominal, deliberou 

por unanimidade concordar e ratificar as decisões proferidas pelo Presidente da Câmara. ------   

 ------------- (0559/20181214) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ------------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente dezoito horas e quarenta e cinco minutos, quando o Presidente 

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 si-

do, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0560/20181214) ENCERRAMENTO. -----------------------------------------------------------------------------  

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

a reunião, quando eram dezanove horas, procedendo à assinatura da ata, conjuntamente 

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

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

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


