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ATA NÚMERO VINTE E CINCO (2017-2021), DA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARREGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 15 DE 

OUTUBRO DO ANO DE 2018: ------------------------------------------  

 ------------- Aos quinze dias do mês de outubro 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, 

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 

Administração Geral, António Manuel Ribeiro. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.123 a 125v) ----------------------------------------   

 ------------- 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.123v a 126) -------------   

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.126 a 135) -------------------------------------------------------------  

 ------------- DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (a fls.126) ------------------------------  

 ------------- 2. INFORMAÇÕES. (a fls.126) -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.126 a 126v) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.126 a 126v) ----------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.126v a 127v) ------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- COMPROPRIEDADES (a fls.126v a 127) ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO, ARTIGO N.º 

2994.º, DA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE. EMISSÃO DE PARECER AO ABRIGO DO 

ARTIGO 54.º DA LEI N.º 91/95, DE 02 DE SETEMBRO (REDAÇÃO ATUAL). ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.126v a 127) -----------------------------------------------------  

 ------------- 5. OBRAS PARTICULARES (a fls.127 a 127v) ---------------------------------------------------------------  

 ------------- 5.1 ABERTURA DE ENTRADA EM PROPRIEDADE QUE CONFINA COM A VIA 

PÚBLICA.  REGISTO N.º 330. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.127) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5.2 CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO CONFINANTE COM A VIA PÚBLICA. 

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

fls.127)-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5.3 VIABILIDADE DE CONFEÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES EM HABITAÇÃO, 

PARA COMERCIALIZAÇÃO. REGISTO N.º 6610. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE 

E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.127v) ------------------------------------------------------------  

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.127v a128v) -------------------------------------------  

 ------------- 6. UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS (a fls.127v a 128v) -------------------------------  

 ------------- 6.1 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 6922. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.127v a 128) ----------------------------------  

 ------------- 6.2 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 6909. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.128) ----------------------------------------------  

 ------------- 6.3 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 6797. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.128) ----------------------------------------------  

 ------------- 6.4 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 6581. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.128v) --------------------------------------------  
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 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.128v a 130) ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- TRANSPORTES ESCOLARES – 2018/2019 (a fls.128v a 129) ------------------------------------  

 ------------- 7. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 1463. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.128v a 129) -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- HIPOTERAPIA (a fls.129) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 8. PEDIDO FORMULADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARREGAL DO 

SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.129) -------------------------------------   

 ------------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS (a fls.129 a 129v) ------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9. ANO LETIVO 2018/2019. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.129 a129v) ------------------------------------------------------  

 ------------- ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (a fls.129v)------------------------------------  

 ------------- 10. ANO LETIVO 2018/2019. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.129v) ---------------------------------------------------------------  

 ------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.129v a 130v) ----------------  

 ------------- 11. MOVIMENTO ASSOCIATIVO (a fls.129v a 130v) ----------------------------------------------------  

 ------------- 11.1 APOIOS PARA O ANO 2018. PROPOSTA DE TRABALHO. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.129v) ---------------------------------------------------------------   

 ------------- 11.2 APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS NA LEGALIZAÇÃO DAS SEDES 

SOCIAIS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.130 a 130v) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11.3 ADIANTAMENTO EXTRAORDINÁRIO.  DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 

6960. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.130v) ------------------------------------------------------   

 ------------- INDÚSTRIA E ENERGIA (a fls.130v a 131v) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. PARQUES INDUSTRIAIS (a fls.130v a 131v) -----------------------------------------------------------  

 ------------- 12.1 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 7209. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 



 

 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.130v a 131)-------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12.2 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 7210. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.131 a 131v)-------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (a 

fls.131v a 132v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 13. EMPREITADAS (a fls.131v a 132) ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 13.1 PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PESO EM BEIJÓS. ATRASO NO INÍCIO 

DOS TRABALHOS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS E PARECER JURÍDICO. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.131v) ---------------------------------------------------------------  

 ------------- 13.2 RENOVAÇÃO DE ALDEIAS – ROTA DOS FONTANÁRIOS. PROPOSTA DE 

APROVAÇÃO DO CONTRATO ESCRITO. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.131v a 132) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- COMISSÃO DE TRÂNSITO (a fls.132)----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 14. ATA DE REUNIÃO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.132)-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (a fls.132 a 132v) ---------------------------------------------  

 ------------- 15. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 1412. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.132 a 132v)-------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.132v a 134v)---------------------------------------------------  

 ------------- EVENTOS (a fls.132v a 133) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16. CONGRESSO "DE GIBRALTAR AOS PIRENÉUS: MEGALITISMO, VIDA E MORTE 

NA FACHADA ATLÂNTICA PENINSULAR - 2, 3 E 4 DE NOVEMBRO DE 2018.  PROPOSTA 

DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. 

(a fls.132v a 133) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- PESSOAL AUTÁRQUICO (a fls.133) -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- 17. PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO 

JURÍDICA POR TEMPO INDETERMINADO PARA O PREENCHIMENTO DE TRÊS POSTOS 

DE TRABALHO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS REGISTADA SOB O N.º 1418. 

RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.133) ------------------------------------------------------------------  

 ------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (a fls.133 a 133v) -------------------------------------------------------------  

 ------------- 18. JULGADO DE PAZ. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS REGISTADA SOB O N.º 

1479. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.133 a 133v) -----------------------  

 ------------- GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (a fls.133v) ------------------------------------------------  

 ------------- 19. CANDIDATURA GIP. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS REGISTADA SOB O N.º 

1441. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.133v a 134) --------------------------------------  

 ------------- TURNOS DA FARMÁCIAS (a fls.133v a 134)-----------------------------------------------------------------  

 ------------- 20. ESCALAS DE TURNOS PARA O ANO DE 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.133v) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- LINHA DA BEIRA ALTA (a fls.134) ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 21. MOÇÃO DE PROTESTO “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FERROVIÁRIO NA LINHA 

DA BEIRA ALTA”. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 7129. CONHECIMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.134) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL (a fls.134 a 134v) ----------------------  

 ------------- 22. ALTERAÇÃO DO REGIMENTO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS REGISTADA 

SOB O N.º 1480. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.134 a 134v) -----  

 ------------- PAGAMENTOS (a fls. 134v) --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 23. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.134v) -----------------------------------------------------  

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

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

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



 

 

 ------------- (0445/20181015) 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 

Executivo Camarário, nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 28/09/2018, esteve presente no jantar/tertúlia “Literatura, Fado e Vinho 

Sobre a Mesa”, na Biblioteca Municipal de Carregal do Sal; -------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 29/09/2018, esteve presente na 22.ª edição “Os Melhores Anos”, na 

Expocenter, a convite Câmara Municipal de Viseu e do Grupo Visabeira; ---------------------------------  

 ------------- No dia 30/09/2018, esteve presente no almoço de homenagem a José Pereira 

Dias; -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 01/10/2018, reuniu com diretoras da empresa Kelly Services; esteve 

presente numa reunião da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão; e 

reuniu com o munícipe Pedro Albuquerque; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 02/10/2018, presidiu à reunião ordinária da Comunidade Intermunicipal 

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

 ------------- No dia 03/10/2018, esteve presente numa reunião, na Mealhada, no âmbito do 

impacto da descentralização nas comunidades intermunicipais; e reuniu com o 

empresário Francisco Ruas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 04/10/2018, reuniu com o diretor da Skillmind; e esteve presente na 

abertura oficial do “Prove Viseu Dão Lafões”, em Mangualde; ---------------------------------------------------  

 ------------- No dia 08/10/2018, reuniu com a Dr.ª Susana Farinha; reuniu com a Dr.ª Manuela 

Campos; e reuniu com o gerente da IMPONENTURBO; --------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 09/10/2018, reuniu com o Dr. Rui Marques, em Lisboa e no POSEUR; -----------  
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 ------------- No dia 11/10/2018, reuniu com a Dr.ª Rita Ferreira; com técnicos da SPI; e com o 

empresário Joaquim Coimbra; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 12/10/2018, fez uma visita a Pardieiros para verificar o ponto de situação 

da reconstrução das casas afetadas pelos incêndios; fez uma visita ao Baldio de Fiais da 

Telha; e visitou a TEXLA Automotive; -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 15/10/2018, acompanhou a iniciativa “RENASCER CARREGAL”, em Fiais 

da Telha; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

colaboradores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 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 28/09/2018, esteve presente no jantar/tertúlia “Literatura, Fado e Vinho 

Sobre a Mesa”, na Biblioteca Municipal de Carregal do Sal; -------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 30/09/2018, esteve presente no almoço de homenagem a José Pereira 

Dias; -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 01/10/2018, esteve presente na abertura do Ano Letivo 2018/2019, da 

USCSAL – Associação Cultural Sénior de Carregal do Sal;---------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 02/10/2018, reuniu com os colaboradores das Piscinas Municipais; -------------  

 ------------- No dia 03/10/2018, reuniu com um representante da Companhia Paulo Ribeiro;  -----  

 ------------- No dia 11/10/2018, participou numa reunião extraordinária da Comissão de 

Trânsito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 12/10/2018, participou numa reunião de trabalho, na Fundação Lapa do 

Lobo, relativa à organização do Congresso “De Gibraltar aos Pirenéus: Megalitismo, Vida e 



 

 

Morte na Fachada Atlântica Peninsular”;  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 15/10/2018, acompanhou a iniciativa “RENASCER CARREGAL”, em Fiais 

da Telha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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 28/09/2018, esteve presente no jantar/tertúlia “Literatura, Fado e Vinho 

Sobre a Mesa”, na Biblioteca Municipal de Carregal do Sal; -------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 30/09/2018, participou nas iniciativas no âmbito do Dia Mundial do 

Coração; e esteve presente no almoço de homenagem a José Pereira Dias; ---------------------------   

 ------------- No dia 01/10/2018, participou numa reunião no âmbito das Estratégias Locais de 

Habitação, previstas na nova geração de Políticas de Habitação, na Aula Magna do 

Instituto Politécnico de Viseu; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 04/10/2018, participou nas atividades alusivas ao Dia do Animal, na 

Escola Básica Nuno Álvares; e esteve presente na abertura oficial do “Prove Viseu Dão 

Lafões”, em Mangualde; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 05/10/2018, esteve presente no VI Torneio Street Basket, no Parque Alzira 

Cláudio, organizado pela Casa do Benfica de Carregal do Sal; e nas comemorações do 

15.º aniversário do NACO – Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha --------------------  

 ------------- No dia 06/10/2018, esteve presente na montaria organizada pelo Clube de 

Caçadores e Pescadores de Carregal do Sal; e no 1.º Festival de Patinagem Artística 

organizado pela ADEF-CCS, no Pavilhão Gimnodesportivo de Carregal do Sal; ------------------------  

 ------------- No dia 08/10/2018, reuniu com técnicos da Câmara Municipal, para fazer o ponto 

de situação referente à construção de habitações, no âmbito dos incêndios de outubro de 
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2017; reuniu com diretores da ACAPO; e reuniu com técnicos da Dignitude; ---------------------------  

 ------------- No dia 09/10/2018, participou numa reunião de trabalho - projeto de valorização 

económica da pinha e do pinhão, na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; -------------  

 ------------- No dia 10/10/2018, participou numa ação no âmbito do levantamento de idosos 

em risco; e esteve presente numa reunião de acompanhamento relativa à central de 

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

 ------------- No dia 10/10/2018, presidiu à reunião da CPCJ, modalidade alargada; e esteve 

presente numa “Apresentação de Solução - Plataforma de Gestão de Processos 

Urbanísticos”, na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; ----------------------------------------------  

 ------------- No dia 11/10/2018, participou em reuniões do Núcleo Executivo da Rede Social; 

acompanhou uma reunião com técnicos da SPI; e deu continuidade à ação de 

levantamento de idosos em risco; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 12/10/2018, acompanhou o Presidente da Câmara na visita a Pardieiros 

para verificar o ponto de situação das casas afetadas pelos incêndios; visitaram o Baldio 

de Fiais da Telha; a TEXLA Automotive; e reuniu com técnicos da Câmara Municipal e da 

Associação de Produtores Florestais; ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 13/10/2018, participou no Festival do Leitão, em Fiais da Telha; --------------------  

 ------------- No dia 14/10/2018, esteve presente nas comemorações do 6.º aniversário do 

grupo Cordas e Cantus da Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato; -------------------------------   

 ------------- No dia 15/10/2018, acompanhou a iniciativa “RENASCER CARREGAL”, em Fiais 

da Telha; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Idosos; visitas domiciliárias; reuniões no âmbito do apoio às vitimas dos incêndios, bem 

como a coordenação e distribuição de apoios. ---------------------------------------------------------------------------  



 

 

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

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

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para abordar três assuntos 

e solicitar esclarecimentos, nos seguintes termos: i) O primeiro referente ao transporte de 

alunos que frequentam o CMAD – Conservatório de Música e Artes do Dão, perguntando 

se não haveria possibilidades de encontrar uma solução para garantir o citado transporte. 

ii) O segundo referente ao funcionamento das atividades de apoio às famílias, nos jardins 

de infância, e o pagamento que os pais têm de fazer, por não haver transporte de 

autocarro de regresso à hora que acabam as atividades. iii) Por último e face à visita do 

Secretário de Estado das Florestas, para participar no projeto Renascer Carregal, 

questionou sobre o benefício para o Concelho trazido por aquele membro do Governo. -------  

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

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

responder às questões suscitas e informar que no ano anterior se tinha experimentado o 

recurso às transportadoras, mas que tal solução não era exequível. Quanto às atividades 

de apoio às famílias, deu as explicações tidas por adequadas, recordando que o projeto 

não tem atividades integradas e que no caso em apreço o almoço, que não é pago, já é 

uma componente de apoio às famílias. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

não seria oportuno apresentar algumas questões ao membro do Governo, dando, de 

seguida, a conhecer as diligências feitas em torno do reforço do financiamento da 

Ciclovia de Carregal do Sal e as que estão a ser promovidas em torno da transferência de 

competências da Administração Central para o Poder Local, em que a Saúde e a 

Educação vão ser, no seu entendimento, as mais problemáticas. --------------------------------------------  
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 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- (0446/20181015) 2. INFORMAÇÕES -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/10, sob o n.º 1472). --   

 -------------  Deferidos nos termos do regime jurídico de urbanização e edificação – dezoito 

processos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0447/20181015) 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS.----------------------  

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

noventa e um), referentes ao dia nove de outubro de dois mil e dezoito, que apresentavam 

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

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €6 208,45 (seis mil, duzentos e oito euros 

e quarenta e cinco cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco 

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

quantia de €3 320 989,24 (três milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e oitenta e nove 

euros e vinte e quatro cêntimos); o que perfaz um total de €3 327 197,69 (três milhões, 

trezentos e vinte e sete mil, cento e noventa e sete euros e sessenta e nove cêntimos). --------  

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €324,42 (trezentos e vinte e 

quatro euros e quarenta e dois cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em 

Carregal do Sal, a quantia de €154 358,93 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e 



 

 

cinquenta e oito euros e noventa e três cêntimos); o que perfaz um total de €154 683,35 

(cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três euros e trinta e cinco 

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

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

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

 ------------- COMPROPRIEDADES  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0448/20181015) 4. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO 

RÚSTICO, ARTIGO N.º 2994.º, DA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE. EMISSÃO DE 

PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 54.º DA LEI N.º 91/95, DE 02 DE SETEMBRO 

(REDAÇÃO ATUAL). ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.  ----------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/07, sob o n.º 388). ----   

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

capeado com a informação dos serviços, número nove, datada de dezoito do corrente 

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

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Bruno Alexandre 

Gonçalves Carvalho, na qualidade de Notário do Concelho de Carregal do Sal, para 

constituição de compropriedade, referente ao artigo rústico inscrito matricialmente sob o 

número dois mil novecentos e noventa e quatro, da Freguesia de Oliveira do Conde, 

Concelho de Carregal do Sal. Mais deliberou autorizar a emissão de certidão de 

compropriedade, sendo certo que os prédios continuarão indivisos e com fundamento 

nas respetivas disposições da lei número noventa e um barra noventa e cinco, de dois de 

setembro (redação atual), não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade, 

nem configurar qualquer direito de constituir ou dividir em lotes para a construção, em 

violação do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-lei 
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número quinhentos e cinquenta e cinco, de dezasseis de dezembro, na sua redação atual. --  

 ------------- 5. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0449/20181015) 5.1 ABERTURA DE ENTRADA EM PROPRIEDADE QUE 

CONFINA COM A VIA PÚBLICA.  REGISTO N.º 330. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/08/03, sob o n.º 330). ----   

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

capeado com a informação dos serviços, datada de vinte e quatro de setembro do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por José Augusto Costa e 

Sousa, mediante a cedência de, aproximadamente, quarenta metros quadrados para a via 

pública e celebração do respetivo protocolo de cedência. ---------------------------------------------------------  

 ------------- (0450/20181015) 5.2 CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO CONFINANTE COM 

A VIA PÚBLICA. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/06, sob o n.º 379). ----   

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

capeado com a informação dos serviços, datada de quatro de outubro do corrente ano. ------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Maria Margarida 

Marcelino Ferreira, mediante a cedência de, aproximadamente, cento e cinquenta metros 

quadrados para a via pública, a adicionar a outras áreas já cedidas e celebração do 

respetivo protocolo de cedência. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0451/20181015) 5.3 VIABILIDADE DE CONFEÇÃO DE PRODUTOS 



 

 

ALIMENTARES EM HABITAÇÃO, PARA COMERCIALIZAÇÃO. REGISTO N.º 6610. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/14, sob o n.º 6610). --   

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

capeado com a informação dos serviços e que capeava o pedido oportunamente 

formulado por Daniela Alexandra Alves Jorge que, em tempo, requereu viabilidade para 

confecionar na sua habitação, bolos, pão com chouriço, pizas pequenas, bolas e broa de 

milho caseira (cozida em forno tradicional), pretendendo, também, fazer a 

comercialização em feiras, festas e romarias e venda ambulante. -------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Daniela Alexandra 

Alves Jorge, nos termos propostos pelos serviços, ratificando a decisão de concordância 

do Presidente da Câmara Municipal proferido em dez do corrente mês e ano. -----------------------  

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

 ------------- 6. UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------  

 ------------- (0452/20181015) 6.1 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 6922. INFORMAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/27, sob o n.º 6922). --   

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

capeado com a informação dos serviços, referente ao pedido de utilização das Piscinas 

Municipais, formulado por Amabília Mendes Loureiro Borges. A Vereadora Ana Cristina 

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

compreensão do tema em referência, recordando a prática seguida em anos anteriores. -----  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Amabília Mendes 
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Loureiro Borges, nos termos apresentados e informados, autorizando, assim, a utilização 

gratuita.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0453/20181015) 6.2 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 6909. INFORMAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/27, sob o n.º 6909). --   

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

capeado com a informação dos serviços, referente ao pedido de utilização das Piscinas 

Municipais, formulado por Susana Maria Mendes Santos. A Vereadora Ana Cristina Silva 

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

compreensão do tema em referência, recordando a prática seguida em anos anteriores. -----  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Susana Maria Mendes 

Santos, nos termos apresentados e informados, autorizando, assim, a utilização gratuita. ----   

 ------------- (0454/20181015) 6.3 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 6797. INFORMAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/24, sob o n.º 6797). --   

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

capeado com a informação dos serviços, datada de vinte e oito de setembro do corrente 

ano, referente ao pedido de utilização das Piscinas Municipais, formulado por Maria 

Isabel Costa Oliveira. A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges usou da palavra para 

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

recordando a prática seguida em anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Maria Isabel Costa 

Oliveira, nos termos apresentados e informados, autorizando, assim, a utilização gratuita. ---   



 

 

 ------------- (0455/20181015) 6.4 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 6581. INFORMAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/13, sob o n.º 6581). --   

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

capeado com a informação dos serviços, referente ao pedido de utilização das Piscinas 

Municipais, formulado por Alberto Elias de Campos e esposa Maria dos Prazeres. A 

Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges usou da palavra para dar as explicações tidas 

por adequadas à boa compreensão do tema em referência, recordando a prática seguida 

em anos anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Alberto Elias de 

Campos e esposa, Maria dos Prazeres, à semelhança do ano anterior e nos termos 

apresentados e informados, autorizando, assim, a utilização gratuita. -------------------------------------   

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

 ------------- TRANSPORTES ESCOLARES – 2018/2019 ------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0456/20181015) 7. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 1463. ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/09, sob o n.º 1463). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, referente a um pedido de 

isenção do pagamento do passe escolar, formulado por Bárbara Sofia Pereira Fidalgo, 

para a sua educanda Lua Íris Madruga Bogaerts. O Vice-Presidente da Câmara usou da 

palavra para fazer o enquadramento da situação em apreço, salientando que neste tipo 

de casos, ou seja, apesar de não existir oferta no Concelho, existe oferta num concelho 

mais próximo, tem sido decidida a redução em cinquenta por cento. --------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 
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nominal, deliberou por unanimidade reduzir em cinquenta por cento o valor do passe 

escolar da aluna Lua Íris Madruga Bogaerts, que vai frequentar o décimo ano na Escola 

Secundária Alves Martins, em Viseu. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- HIPOTERAPIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0457/20181015) 8. PEDIDO FORMULADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.------------------------   

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/09, sob o n.º 7165). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício número mil, trezentos e noventa e cinco, datado 

de oito do corrente mês e ano, emanado do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, 

subordinado ao assunto supramencionado. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa 

Batista, usou da palavra para fazer o enquadramento do pedido e do apoio que a Câmara 

Municipal tem prestado nos anos letivos transatos. -------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade apoiar as atividades de hipoterapia para alunos com 

necessidades educativas especiais, no ano letivo de dois mil e dezoito barra dois mil e 

dezanove, no montante de €1 450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta euros), à semelhança 

da prática seguida em anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0458/20181015) 9. ANO LETIVO 2018/2019. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/10, sob o n.º 1474). --   

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

mês e ano, que capeava a listagem atualizada dos Auxílios Económicos para o Ano Letivo 

de dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove e bem assim a regularização de situações 

pendentes. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para referir 



 

 

que esta situação iria ser recorrente, e iria acontecer à medida que houvesse novas 

inscrições e as que se encontravam pendentes fossem regularizadas. -----------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

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

 ------------- ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA  ------------------------------------------------------  

 ------------- (0459/20181015) 10. ANO LETIVO 2018/2019. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/10, sob o n.º 1473). --   

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

mês e ano, que capeava a listagem atualizada das inscrições nas Atividades de 

Animação e de Apoio à Família para o Ano Letivo de dois mil e dezoito barra dois mil e 

dezanove e bem assim a regularização de situações pendentes. O Vice-Presidente da 

Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para referir que esta situação iria ser 

recorrente, e iria acontecer à medida que houvesse novas inscrições e as que se 

encontravam pendentes fossem regularizadas. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

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

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

 ------------- 11. MOVIMENTO ASSOCIATIVO  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0460/20181015) 11.1 APOIOS PARA O ANO 2018. PROPOSTA DE TRABALHO. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/09, sob o n.º 1471). --   

 ------------- A pedido dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva e Toni Serge Costa 

Ribeiro, este ponto foi retirado para ser analisado e decidido na próxima reunião desta 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ------------- (0461/20181015) 11.2 APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS NA 

LEGALIZAÇÃO DAS SEDES SOCIAIS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/09, sob o n.º 1470). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número cento e noventa e 

sete, datada de nove do corrente mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado, 

que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- “Ex.mo Senhor Vice-Presidente, --------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- As sedes sociais do Movimento Associativo Concelhio são, na generalidade das 

situações, o único elo de ligação, de convívio e de conforto social das respetivas 

populações das localidades onde se encontram inseridas. -------------------------------------------------------  

 ------------- Realizam as suas atividades em prol dessas comunidades, nas suas sedes 

sociais, algumas bem antigas, com histórias cheias de valores e quantas vezes 

construídas, por fases, com a generosidade e altruísmo de muitos, sem que para tal tenha 

havido a apresentação de um projeto adequado para licenciamento, quer da construção, 

quer da utilização do edifício de uso coletivo. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Acontecimentos como o de Vila Nova da Rainha, no município vizinho de 

Tondela, obrigaram a uma atenção redobrada, pelo que são algumas as coletividades do 

Concelho que já demonstraram interesse em regularizar as situações edificadas, o que 

será sempre de registar com agrado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Assim, mercê do elevado interesse público, traduzido na legalização desses 

edifícios associativos de uso coletivo, propõe-se a V.ª Ex.ª a inclusão deste assunto na 

ordem do dia da próxima reunião desta Câmara Municipal, tendo em vista a análise e 

eventual decisão de apoio, com fundamento no n.º 8 do artigo 46.º do Regulamento e 

Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de Serviços em vigor, visando, essencialmente, a 



 

 

dispensa/isenção de pagamento das taxas administrativas que sejam devidas, quer na 

organização do processo, quer na utilização das citadas sedes sociais.” --------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

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

 ------------- (0462/20181015) 11.3 ADIANTAMENTO EXTRAORDINÁRIO.  DOCUMENTO 

REGISTADO SOB O N.º 6960. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------   

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/28, sob o n.º 6960). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício número cento e cinquenta e oito, datado de vinte 

e oito de setembro do corrente ano, emanado do NACO – Núcleo Juvenil de Animação 

Cultural de Oliveirinha, através do qual solicitou um aditamento extraordinário do subsídio 

do ano de dois mil e dezoito. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da 

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

referência, evidenciando os fundamentos apresentados pela coletividade para o pedido 

em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e face aos argumentos 

apresentados pelo NACO – Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha, decorrida 

votação nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado, de libertação de 

€1 125,00 (mil, cento e vinte e cinco euros), por conta do subsídio do ano de dois mil e 

dezoito. Ratificou, assim, o despacho de autorização proferido pelo Vice-Presidente da 

Câmara, em vinte e oito de setembro do corrente ano. --------------------------------------------------------------  

 ------------- INDÚSTRIA E ENERGIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. PARQUES INDUSTRIAIS -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0463/20181015) 12.1 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 7209. ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/10, sob o n.º 7209). --   
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 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado que se encontrava 

capeado com o ofício da Imponenturbo L.da, datado de nove do corrente mês e ano. O 

Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar as explicações 

tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, salientando a reunião 

havia com o sócio-gerente da empresa, afirmando que o que estava em causa era o preço 

por metro quadrado do terreno cedido. Informou que nessa reunião tinha dito ao sócio 

gerente de que iria apresentar a esta Câmara Municipal uma proposta global de aquisição 

por sessenta mil euros, mas a empresa pretende adquirir por um preço inferior, ou seja 

por setenta e cinco cêntimos o metro quadrado.  -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de alienação à 

Imponenturbo, L.da, do terreno com a área de cinquenta e cinco mil metros quadrados,  

junto ao Parque Industrial de Sampaio, pelo preço de sessenta mil euros, mandatando o 

Presidente da Câmara para dialogar com o sócio ou sócios da empresa. -------------------------------  

 ------------- (0464/20181015) 12.2 DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 7210. ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/10, sob o n.º 7210). --   

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

capeado com o ofício datado de dez do corrente mês e ano, emanado da empresa 

Móveis Ruas (Mobiliário MR, L.da), referente ao pedido do lote número três, segundo 

aditamento à quinta fase, do Loteamento de Sampaio (Parque Industrial de Sampaio), em 

Oliveirinha, inscrito na matriz urbana sob o número quatro mil e dois e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Carregal do Sal, sob o número sete mil, cento e 

setenta e quatro, ambos da Freguesia de Oliveira do Conde, com a área de 6 449 m2 (seis 

mil, quatrocentos e quarenta e nove metros quadrados). O Presidente da Câmara, Rogério 



 

 

Mota Abrantes, usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa 

compreensão do tema em referência, afirmando que da reunião havida com o 

empresário, ficou evidenciado que a empresa pretende expandir-se, criar novos postos de 

trabalho e para isso necessita de novas instalações. -----------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de alienação à empresa 

Mobiliário MR, L.da, o lote número três, segundo aditamento à quinta fase, do Loteamento 

de Sampaio (Parque Industrial de Sampaio), em Oliveirinha, inscrito na matriz urbana sob 

o número quatro mil e dois e descrito na Conservatória do Registo Predial de Carregal do 

Sal, sob o número sete mil, cento e setenta e quatro, ambos da Freguesia de Oliveira do 

Conde, com a área de 6 449 m2 (seis mil, quatrocentos e quarenta e nove metros 

quadrados), pelo preço de €2,00 (dois euros) o metro quadrado. ---------------------------------------------   

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

 ------------- 13. EMPREITADAS -------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0465/20181015) 13.1 PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PESO EM BEIJÓS. 

ATRASO NO INÍCIO DOS TRABALHOS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS E PARECER 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/28, sob o n.º 1422). --   

 ------------- Este ponto foi retirado da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0466/20181015) 13.2 RENOVAÇÃO DE ALDEIAS – ROTA DOS FONTANÁRIOS. 

PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO CONTRATO ESCRITO. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/27, sob o n.º 1413). --   

 ------------- Foi presente na reunião o processo da empreitada supramencionada, que se 

encontrava capeado com a informação dos serviços número quatrocentos e trinta e dois, 
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datada de vinte e sete de setembro do corrente ano e da minuta do contrato escrito, a 

celebrar com a empresa adjudicatária Construtora Nogueirense, L.da. ------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a minuta do contrato de 

empreitada da Renovação de Aldeias – Rota dos Fontanários, a celebrar com a empresa 

adjudicatária Construtora Nogueirense, L.da, pelo preço de €87 466,72 (oitenta e sete mil, 

quatrocentos e sessenta e seis euros e setenta e dois cêntimos, sem inclusão do IVA à 

taxa legal em vigor, ratificando a decisão de aprovação proferida pelo Presidente da 

Câmara, em vinte e oito de setembro do corrente ano. --------------------------------------------------------------   

 ------------- COMISSÃO DE TRÂNSITO  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0467/20181015) 14. ATA DE REUNIÃO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

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

 ------------- Foi presente, na reunião, a ata da reunião da Comissão de Trânsito, realizada em 

onze de outubro de dois mil e dezoito. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, 

usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do 

tema em referência e das razões que motivaram a realização da citada reunião, 

diretamente relacionadas com as reclamações apresentadas após a implementação, a 

pedido de comerciantes e empresários, de limitação de tempo de estacionamentos na 

Avenida Dr. José Augusto Capelo, nesta Vila de Carregal do Sal.  ---------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar as propostas apresentadas pela 

Comissão de Trânsito, ínsitas na respetiva ata da reunião. --------------------------------------------------------  

 ------------- CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS ---------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0468/20181015) 15. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 1412. ANÁLISE E 

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



 

 

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/27, sob o n.º 1412). --   

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

e um, datada de vinte e sete de setembro do corrente ano, subordinada ao assunto 

“Freguesia de Carregal do Sal – Canalização de águas pluviais em terreno particular”, que 

capeava um ofício da Junta de Freguesia de Carregal do Sal, oportunamente apresentado. -  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada pelos 

serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- EVENTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0469/20181015) 16. CONGRESSO "DE GIBRALTAR AOS PIRENÉUS: 

MEGALITISMO, VIDA E MORTE NA FACHADA ATLÂNTICA PENINSULAR - 2, 3 E 4 DE 

NOVEMBRO DE 2018.  PROPOSTA DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA. ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/08, sob o n.º 1449). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, uma proposta subordinada ao assunto 

supramencionado, datada de oito do corrente mês e ano, subscrita pelo Vice-Presidente 

da Câmara, José Sousa Batista, tendo este usado da palavra para dar as explicações 

tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência. Salientou que a adesão 

ao projeto apresentado pela Fundação Lapa do Lobo “De Gibraltar aos Pirenéus: 

Megalitismo, Vida e Morte na Fachada Atlântica Peninsular” já tinha merecido deliberação 

favorável anterior, mais propriamente em catorze de julho do ano de dois mil e dezassete, 

e que agora era chegada a hora da Câmara Municipal assumir as responsabilidades, 

sendo o dia alusivo ao Concelho, o dia três de novembro do corrente ano, dando 

informação sobre os custos previsíveis e a colaboração dos trabalhadores. --------------------------  
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 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

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

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

 ------------- (0470/20181015) 17. PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA 

CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA POR TEMPO INDETERMINADO PARA O 

PREENCHIMENTO DE TRÊS POSTOS DE TRABALHO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

REGISTADA SOB O N.º 1418. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/28, sob o n.º 418). ----   

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

capeado com a informação dos serviços número cento e noventa, datada de vinte e oito 

de setembro do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o procedimento concursal 

adotado e que se encontrava em curso, ratificando a decisão do Presidente da Câmara, 

Rogério Mota Abrantes, proferido em vinte e oito de setembro do corrente ano. ---------------------  

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

 ------------- (0471/20181015) 18. JULGADO DE PAZ. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

REGISTADA SOB O N.º 1479. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/10, sob o n.º 1479). --   

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

capeado com a informação dos serviços número cento e noventa e seis, datada de oito 

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

para justificar este ponto da ordem do dia, salientando que o mesmo teve a ver com um 

pedido formulado pela Dr.ª Juíza do Julgado de Paz de Carregal do Sal, para substituição 

da trabalhadora afeta a esta estrutura judicial que vai estar, proximamente, de licença de 



 

 

maternidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, 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 com a 

abstenção do Vereador Toni Serge Costa Ribeiro, aprovar a proposta apresentada, 

referente à prestação de serviços, no regime de avença a celebrar coma Licenciada em 

Direito, Manuela Alexandra Batista Campos, pelo montante mensal de €1 000,00 (mil 

euros), com efeitos a partir de um de novembro de dois mil e dezoito. ------------------------------------   

 --------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro justificou o seu voto de abstenção tendo 

referido que a prestação de serviço em causa, deveria ter sido publicitada através de 

edital, e divulgada nos sítios próprios para o efeito, pois a contratação do serviço, não deu 

oportunidade a outros, de apresentarem a sua proposta, podendo a mesma(s) ser mais 

benéfica(s) para o erário público (menor custo da prestação de serviço). -------------------------------  

 ------------- GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL --------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0472/20181015) 19. CANDIDATURA GIP. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

REGISTADA SOB O N.º 1441. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/03, sob o n.º 1441). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, referente à candidatura 

do GIP – Gabinete de Inserção Profissional de Carregal do Sal, que se encontrava 

capeado com a informação dos serviços, datada de vinte e oito de setembro do corrente 

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

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

 ------------- TURNOS DA FARMÁCIAS  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0473/20181015) 20. ESCALAS DE TURNOS PARA O ANO DE 2019. ANÁLISE E 
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DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/04, sob o n.º 7091). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o email datado de quatro do corrente mês e ano, 

subordinado ao assunto supramencionado, emanado da Administração Regional de 

Saúde do Centro, I.P.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a Escala de Turnos das 

Farmácias/ano civil de dois mil  e dezanove, nos termos apresentados. ---------------------------------  

 ------------- LINHA DA BEIRA ALTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0474/20181015) 21. MOÇÃO DE PROTESTO “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

FERROVIÁRIO NA LINHA DA BEIRA ALTA”. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 7129. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/08, sob o n.º 7129). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, o email datado de quatro do corrente mês e ano, 

emanado da Assembleia Municipal de Santa Comba Dão, subordinado ao assunto 

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

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

 ------------- REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL ----------------------------------------------------  

 ------------- (0475/20181015) 22. ALTERAÇÃO DO REGIMENTO. INFORMAÇÃO DOS 

SERVIÇOS REGISTADA SOB O N.º 1480. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/10/10, sob o n.º 1480). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número cento e noventa e 

oito, datada de dez do corrente mês e ano, subordinada ao assunto “Reuniões Ordinárias 

da Câmara Municipal. Alteração do Regimento”. ------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- Face à informação prestada, a Câmara Municipal analisou em pormenor este 

assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar, apenas, com 

a alteração da hora das segundas reuniões ordinárias, passando das vinte e uma para as 

dezoito horas. Todavia, a próxima reunião desta Câmara Municipal será realizada no dia 

trinta de outubro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas. ------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0476/20181015)23. 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 

número dois mil e noventa e oito e termo no número dois mil, duzentos e vinte e um, no 

valor de €339 563,11 (trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e três euros e 

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

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

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

 ------------- (0477/20181015) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ----------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente dezoito horas, 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, 

entretanto, elaborada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

encontrava redigida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0478/20181015) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------  

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

encerrada a reunião, quando eram dezoito horas e quinze minutos, procedendo à 
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assinatura da ata, conjuntamente com quem a lavrou. --------------------------------------------------------------   

 

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

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

 

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

 


