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

NIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAR-

REGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEM-

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

 ------------- Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Car-

regal 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 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 re-

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

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.156v a 159) ------------------------------------------   

 ------------- 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.156v a 159) ---------------   

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.159 a 163) --------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.159 a 159v) --------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.159 a 159v) ------------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.159v) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- OBRAS PARTICULARES (a fls.159v) ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO CONFINANTE COM A VIA PÚBLICA. 
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ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.159v)  ---------------------------------------------  

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.159v a 160) ----------------------------------------------  

 ------------- PROTOCOLOS (a fls.159v a 160--------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BALCÃO DE IN-

CLUSÃO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-

PAL. (a fls.159v a 160) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.130 a 160v) --------------------  

 ------------- OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLIA (a fls.160 a 160v) --------------------------------------------------------------  

 ------------- 5. EXECUÇÃO DE PRESÉPIO EM TAMANHO REAL. PEDIDO FORMULADO PELO 

GRUPO FOLCLÓRICO D’ALEGRIA DE VILA MEÃ. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.160 a 160v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE (a fls.160v a 161) -----------------------------------------------  

 ------------- PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE 

CARREGAL DO SAL.  (a fls.)160v --------------------------------------------------------------------  

 ------------- 6. CONSULTA PÚBLICA.  ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.160v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- ÁGUAS E SANEAMENTO (a fls.160v a 161) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7. INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA E ESGOTO. ORÇAMENTO. DOCUMENTO 

REGISTADO SOB O N.º 105. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.160v a 161) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA (a fls.161 a 161v) -------------------------------------  

 ------------- ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL (a fls.161 a 161v) -------------------------------------------------------------  

 ------------- 8. 4.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 4.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO (PPI E AMR) DO ANO DE 2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-

PAL. (a fls.161 a 161v) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO (a fls.161v a 162v) ----------------------------------------------  

 ------------- 9. GRANDES OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 

2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.)161v a 162v ------------------------  

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.162v a 163) ------------------------------------------------------  

 ------------- PROTOCOLOS (a fls.162v a 163) ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 10. PROGRAMA PORTUGAL A NADAR. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.162v a 163) ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.163) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.163) --------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------- (0507/20181009) 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. --------------  

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

 ------------- 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 31/10/2018, reuniu com o munícipe Carlos Ribeiro Dias; e reuniu com o 

Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Conde; --------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 02/11/2018, esteve presente na abertura do Congresso Científico “De Gi-

braltar aos Pirenéus”; e esteve presente na abertura da Feira do Santos, em Mangualde; ---------  

 ------------- No dia 03/11/2018, esteve presente no jantar do Congresso Científico “De Gibraltar 

aos Pirenéus”, oferecido pela Câmara Municipal de Carregal do Sal; ------------------------------------------  

 ------------- Do dia 05 a 08/11/2018, participou numa viagem à Suécia, promovida pela Comu-
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nidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e no âmbito de um projeto de cooperação, visando 

a partilha de boas práticas relacionadas com economia verde, setor florestal e o desenvol-

vimento sustentável; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 09/11/2018, presidiu à reunião ordinária da Comunidade Intermunicipal 

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

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

assuntos que iriam ser agendados na próxima reunião desta Câmara Municipal, destacan-

do o pedido de adiantamento de subsídio, requerido pelo Clube de Futebol de Carregal do 

Sal. -------   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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 02/11/2018, esteve presente no Congresso Científico “De Gibraltar aos Pi-

renéus”;  

 ------------- No dia 03/11/2018, esteve presente no congresso Científico “De Gibraltar aos Pi-

renéus”; e no jantar do Congresso Científico “De Gibraltar aos Pirenéus”, oferecido pela Câ-

mara Municipal de Carregal do Sal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ção, dando informação verbal sobre os resultados do Orçamento Participativo, que fariam 

parte da ordem do dia da próxima reunião, tendo também informado que para o próximo 

ano, provavelmente, irão ser feitas algumas alterações ao Regulamento em vigor, de modo 

a que se possa obviar a certos constrangimentos detetados na operacionalidade deste pro-



 

 

jeto. ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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 31/10/2018, esteve presente numa reunião com elementos das IPSS’s do 

Concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 01/11/2018, esteve presente no torneio de Minibasquetebol, no Pavilhão 

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

 ------------- No dia 02/11/2018, realizou uma visita de trabalho ao Bairro Barreiro; ------------------------  

 ------------- No dia 03/11/2018, esteve presente no jantar do Congresso Científico “De Gibraltar 

aos Pirenéus”, oferecido pela Câmara Municipal de Carregal do Sal; ------------------------------------------  

 ------------- No dia 04/11/2018, esteve presente nas comemorações do 70º aniversário da 

Associação de Beijós; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 05/11/2018, continuou a acompanhar a ação de levantamento de idosos 

em risco, em conjunto com a GNR; e reuniu professora Josefa Reis e GNR, para preparação 

de iniciativas no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mu-

lheres; ---  

 ------------- No dia 06/11/2018, reuniu com colaboradores, no âmbito da preparação Feira da 

Pinha e Pinhão, do Mercado de Natal e do Concurso Montras de Natal;-------------------------------------  

 ------------- No dia 07/11/2018, presidiu à reunião da CPCJ – Comissão de Proteção de Crian-

ças e Jovens (modalidade alargada); e participou na apresentação de relatório no âmbito 

da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Câmara Municipal, com 

técnicos da empresa Visionware - Sistemas de Informação, S.A.; ----------------------------------------------  

 ------------- No dia 08/11/2018, participou numa reunião do Núcleo Executivo da Rede Social; 
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 ------------- 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. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- O Vereador António Óscar de Almeida e Paiva usou da palavra para deixar à consi-

deração da Câmara Municipal, a possibilidade de concretização de um parque de estacio-

namento no espaço que se encontrava desativado, junto da estação de comboios em Car-

regal do Sal, permitindo aos utentes uma maior comodidade, ao deixarem ali as suas viatu-

ras, quando embarcam e desembarcam nos comboios. -------------------------------------------------------------  

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

 ------------- O Presidente da Câmara Municipal, Rogério Mota Abrantes, respondeu ao Verea-

dor Óscar Paiva, informando que iria analisar a proposta apresentada, sendo certo, no en-

tanto, que havia necessidade de obter a necessária autorização, junto da Infraestruturas de 

Portugal, além de que será também necessário apurar em que termos e quais são as res-

ponsabilidades sobre a exploração desse mesmo parque. ---------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- O Vereador António Óscar de Almeida e Paiva voltou a usar da palavra para apre-

sentar os comentários a seguir transcritos, relativamente a pontos aprovados da ordem do 

dia da ata de trinta de outubro de dois mil e dezoito: --------------------------------------------------------------------  

 ------------- (No ponto 9. MOVIMENTO ASSOCIATIVO – APOIOS PARA O ANO DE 2018. PRO-

POSTA DE TRABALHO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL). -------------------------  

 ------------- “Não nos demos conta durante a reunião passada de um conjunto de considera-



 

 

ções apresentadas pelo Vice-Presidente José Batista, a propósito dos subsídios para 2018 

e na sequência da proposta dos vereadores social-democratas, e, por isso, as nossas des-

culpas. Assim, se nos permitem, pretendemos, a título de comentário, tecer algumas consi-

derações a verter nesta ata: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1.Congratularmo-nos com a legitimidade que reconhece ao Partido Social Demo-

crata na proposta que apresentou para aumento dos subsídios. ------------------------------------------------  

 ------------- 2. Nessa proposta, como é óbvio, não nos cabe dizer quem são as associações a 

aumentar, embora sejamos claros no que toca às humanitárias e assistenciais. ----------------------  

 ------------- 3. Nessa proposta, em linha alguma, aparece a mais leve ideia de que se deve tirar 

a umas para dar a outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4. Dizer, ainda, que somos totalmente alheios ao que aconteceu, em matéria de 

subsídios às associações, a partir de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5. Reforçar a ideia de que estamos inteiramente disponíveis para repensar os sub-

sídios com uma outra filosofia e um outro horizonte.” -----------------------------------------------------------------  

 ------------- (No ponto 13. GRANDES OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DO ORÇAMENTO PA-

RA O ANO DE 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL). ------------------------------  

 ------------- “As propostas dos Vereadores do PSD já foram enviadas pelo Partido no passado 

dia 26/10/2018, cabendo ao executivo PS integrar nesses documentos as que entender. 

Neste ponto não cabe à oposição dizer a última palavra, em termos de proposta(s) a assu-

mir e verbas a definir. Cientes da boa intenção que presidiu ao executivo PS ao solicitar 

propostas, pensamos que essa boa intenção se concretiza na assunção de alguma ou al-

gumas para integrarem os mencionados documentos.”  ------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- O Vice-Presidente da Câmara Municipal, José Sousa Batista, usou da palavra para 



Livro 96 
Folha  ________  

 
 _________________  

 

 

referir, relativamente aos comentários apresentados e no que diz respeito ao Movimento 

Associativo, que tinha em mãos um estudo de reformulação do Guião Associativo, de for-

ma a simplificar e a agilizar procedimentos e a facilitar a vida das associações, do que já 

tinha dado informação anteriormente e que seria presente a uma próxima reunião desta 

Câmara Municipal. Quanto ao ponto das Grandes Opções e Orçamento, afirmou que o que 

tinha ficado acordado foi de os Vereadores do Partido Social Democrata enviarem as suas 

propostas, tendo em vista identificar os projetos que alegadamente teriam de ser retirados 

para a inclusão de outros, uma vez que o total de receitas disponível é o indicado.  ------------------  

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

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

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para propor que fosse exara-

do em ata e comunicado à respetiva empresa Queijaria Flor da Beira, o reconhecimento 

desta Câmara Municipal por ter sido galardoada pela produção do Melhor Queijo de Ovelha 

do ano de dois mil e dezoito, o que foi, de imediato, aprovado por unanimidade. -----------------------   

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

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

 ------------- (0508/20181109) 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. -----------------------  

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

e nove), referentes ao dia cinco de novembro de dois mil e dezoito, que apresentavam os 

seguintes saldos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €4 604,60 (quatro mil, seiscentos e quatro 

euros e sessenta cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco Millennium 

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

€3 320 574,02 (três milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e setenta e quatro euros e 

dois cêntimos); o que perfaz um total de €3 325 178,62 (três milhões, trezentos e vinte e 



 

 

cinco mil, cento e setenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos). ------------------------------------------  

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €152,34 (cento e cinquenta e 

dois euros e trinta e quatro cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carre-

gal do Sal, a quantia de €175 683,19 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três 

euros e dezanove cêntimos); o que perfaz um total de €175 835,53 (cento e setenta e cinco 

mil, oitocentos e trinta e cinco euros e cinquenta e três cêntimos). --------------------------------------------  

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

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

 ------------- OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0509/20181109) 3. CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO CONFINANTE COM A 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/28, sob o n.º 428). ------   

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

do com a informação dos serviços, datada de vinte e nove de outubro do corrente ano. ----------   

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

minal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Francisco Ferreira Batista, 

tendo em vista a cedência de vinte e um metros quadrados para a via pública e construção 

de muro de vedação, mediante a celebração do respetivo protocolo de cedência. --------------------  

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

 ------------- PROTOCOLOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0510/20181109) 4. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 

BALCÃO DE INCLUSÃO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂ-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/02, sob o n.º 1598). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-
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do com a informação dos serviços, datada de trinta e um de outubro 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 referência, remetendo esclarecimentos 

adicionais para o conteúdo da documentação. Evidenciou os objetivos do Balcão de Inclu-

são, informando, também, que o mesmo iria funcionar com os recursos humanos atual-

mente existentes, que irão receber formação para o efeito, sem necessidade de proceder a 

qualquer recrutamento externo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

aprovando o Protocolo de Cooperação a outorgar entre o Instituto Nacional para a Reabili-

tação e o Município de Carregal do Sal, nos termos da minuta que também fazia parte dos 

documentos presentes na reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLIA --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0511/20181109) 5. EXECUÇÃO DE PRESÉPIO EM TAMANHO REAL. PEDIDO 

FORMULADO PELO GRUPO FOLCLÓRICO D’ALEGRIA DE VILA MEÃ. ANÁLISE E DELIBERA-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/25, sob o n.º 7638). ----   

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício datado de vinte e cinco de outubro do corrente 

ano, emanado do Grupo Folclórico d’Alegria de Vila Meã, subordinado ao assunto “Presé-

pio”, através do qual a coletividade referida solicitou autorização para ocupação de um es-

paço no Largo de S. Domingos, em Vila Meã, para, à semelhança de anos anteriores, pro-

mover a execução do tradicional presépio, livremente visitável, ocupação essa do espaço 

público a decorrer no período de um novembro de dois mil e dezoito a treze de janeiro de 

dois mil e dezanove. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

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

minal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pelo Grupo Folclórico d’ Ale-

gria, de Vila Meã, nos termos requeridos, ratificando, ainda, as decisões de autorização en-

tretanto tomadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE 

CARREGAL DO SAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0512/20181109) 6. CONSULTA PÚBLICA.  ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMA-

RA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/31, sob o n.º 1594). ----   

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

do com a informação dos serviços número quatrocentos e oitenta e um, datada de trinta de 

outubro 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, 

remetendo esclarecimentos adicionais para o conteúdo da documentação.-----------------------------  

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

minal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, no sentido 

de se proceder à consulta pública do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, por 

um período não inferior a trinta dias, determinando aos serviços as diligências atinentes à 

eficácia desta deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ÁGUAS E SANEAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0513/20181109) 7. INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA E ESGOTO. ORÇAMENTO. 

DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 105. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNI-

CIPAL. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/31, sob o n.º 1592). ----   
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 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-

do com a informação dos serviços número quatrocentos e oitenta, datada de trinta de ou-

tubro do corrente ano e bem assim do pedido oportunamente formulado por Manuel Soa-

res Ferreira de Oliveira.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

o requerente Manuel Soares Ferreira de Oliveira, a pagar cinquenta por cento do valor or-

çamentado, referente à instalação dos ramais de água e esgoto, com fundamento nas res-

petivas disposições do Regulamento e Tabela de Taxas  e Licenças em vigor. -------------------------  

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

 ------------- ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0514/20181109) 8. 4.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 4.ª ALTERAÇÃO ÀS 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI E AMR) DO ANO DE 2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/11/08, sob o n.º 1632). ----   

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

de oito do corrente mês e ano, que capeava a proposta da quarta alteração ao Orçamento e 

às Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezoito. O Vice-Presidente da Câma-

ra, José Sousa Batista, usou da palavra para apresentar e explicar o documento em causa. ----   

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para referir que já tinha pedi-

do, em tempo, uma maior pormenorização por parte dos serviços sobre este tipo de docu-

mentos,  de modo a permitir uma melhor apreciação. Disse reiterar o pedido e pedir para 

que o mesmo fique exarado em ata e que, face a essa não pormenorização, se iria abster. -----   

 ------------- Face ao conteúdo da informação, nos termos da alínea d), do número um, do artigo 

trigésimo terceiro, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 



 

 

de setembro, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou aprovar por maio-

ria, com os votos a favor do Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, do Vice-

Presidente da Câmara, José Sousa Batista e Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges e 

abstenções dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva e Toni Serge Costa Ribeiro,  

a quarta alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR), do ano de 

dois mil e dezoito, nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------   

-----------Orçamento da Despesa: Reforços de €147 100,00 (cento e quarenta e sete mil e cem 

euros); e Diminuições de €147 100,00 (cento e quarenta e sete mil e cem euros). --------------------  

 ------------- Grandes Opções do Plano: Reforços de €82 300,00 (oitenta e dois mil e trezentos 

euros); e Diminuições de €42 100,00 (quarenta e dois mil e cem euros). ------------------------------------  

 ------------- OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0515/20181109) 9. GRANDES OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DO ORÇAMEN-

TO PARA O ANO DE 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------------------  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, cujos documentos foram 

amplamente analisados e participados por todos os elementos do Executivo Camarário. -------  

  ------------ O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, informou que em relação à pro-

posta anterior, existiram duas situações que tinham sido revistas; uma delas através da 

colocação do valor correto do Orçamento Participativo para o ano de dois mil e dezanove, 

na medida em que já era conhecida a proposta vencedora e o respetivo montante e outra 

que tinha a ver com a inclusão, nas funções sociais, do Gabinete do Cuidador Informal, 

aguardando-se, ainda assim, por novos desenvolvimentos relativamente a este projeto. Re-

afirmou que os Vereadores do Partido Social Democrata tinham ficado de enviar as respeti-

vas propostas, no sentido de indicarem quais os projetos e montantes que pretendiam ver 

reduzidos e ou retirados em benefício da inclusão de outros projetos e que tal não tinha 

acontecido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges, relativamente ao último projeto refe-

rido (Gabinete do Cuidador Informal), informou que no Plano de Ação do CLAS – Conselho 

Local de Ação Social de Carregal do Sal, já estava prevista a criação, com inclusão da previ-

são da promoção da formação adequada, para o exercício das funções inerentes ao Cuida-

dor Informal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

ram da palavra para afirmar que já tinham enviado as propostas no passado dia vinte e seis 

de outubro do corrente ano e que, tal como tinha afirmado no comentário no período de 

antes da ordem do dia, cabia ao Executivo do Partido Socialista fazer a integração que en-

tendesse e que fosse possível, não pertencendo tal obrigação aos Vereadores do Partido 

Social Democrata.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

afirmar que não tinha sido isso que tinha ficado decidido, recordando, inclusive, que à saída 

da última reunião realizada no Salão Nobre, tinha deixado um alerta para que os Vereadores 

do Partido Social Democrata não se esquecessem de enviar as respetivas propostas para a 

eventual retirada de alguns projetos e montantes e inclusão de outros, no que foi corrobo-

rado pelo Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista e pela Vereadora Ana Cristina 

Silva Sousa Borges. No seguimento, o Vice-Presidente da Câmara, referiu que, no seu en-

tendimento, parte das propostas que os Vereadores do Partido Social Democrata dizem ter 

apresentado no dia vinte e seis de outubro do corrente ano, não são vertíveis em orçamen-

to. Ainda assim, entendia também, que conseguia chegar à conclusão de que uma parte 

significativa do que foi apresentado, está já contemplado em projetos e ações em curso e 

outros que se irão iniciar, pormenorizando esse seu entendimento. -------------------------------------------  

 ------------- Após a análise e a participação atrás referidas, a Câmara Municipal, decorrida vo-

tação nominal, deliberou aprovar por maioria com os votos a favor do Presidente da Câma-



 

 

ra, Rogério Mota Abrantes, do Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista e da Verea-

dora Ana Cristina Silva Sousa Borges e votos contra dos Vereadores António Óscar de Al-

meida e Paiva e Toni Serge Costa Ribeiro, a nova proposta das Grandes Opções do Plano e 

Proposta do Orçamento para o ano de dois mil e dezanove, nos termos apresentados. 

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

Toni Serge Costa Ribeiro, prestaram declaração de voto, no sentido de que o seu voto con-

tra se tinha ficado a dever pelo facto de não terem sido acolhidas as suas propostas. -------------   

 ------------- Mais deliberou enviar estes documentos à Assembleia Municipal, nos termos e 

para os efeitos do disposto na alínea a) do número um do artigo vigésimo quinto do anexo I 

da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e demais legisla-

ção aplicável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- PROTOCOLOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0516/20181109) 10. PROGRAMA PORTUGAL A NADAR. ANÁLISE E DELIBERA-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/07/26, sob o n.º 1130). ----   

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

do com informações dos serviços, nomeadamente a informação sob o número duzentos e 

onze, datada de vinte e cinco de outubro do corrente ano. A Vereadora Ana Cristina Silva 

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

ensão do tema em referência, remetendo esclarecimentos adicionais para o conteúdo dos 

documentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

minal, deliberou por unanimidade concordar e aderir ao Programa Portugal a Nadar, apro-

vando o respetivo Protocolo de Adesão a celebrar entre o Município de Carregal do Sal e a 
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Federação Portuguesa de Natação, ratificando, assim, a decisão de concordância da Vere-

adora Ana Cristina Silva Sousa Borges, proferida em vinte e seis de outubro do corrente 

ano. ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0517/20181109) 11. 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, duzentos e quarenta e oito e termo no número dois mil, quatrocentos e vinte 

e oito, no valor de €449 684,86 (quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e 

quaro euros e oitenta 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. ------   

 ------------- (0518/20181109) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ------------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente dezanove horas e trinta 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 sido, entretan-

to, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0519/20181109) ENCERRAMENTO. -----------------------------------------------------------------------------  

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

a reunião, quando eram dezanove horas e quarenta e cinco minutos, procedendo à assina-

tura da ata, conjuntamente com quem a lavrou. ---------------------------------------------------------------------------   

 



 

 

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

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

 

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

 


