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

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARREGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 28 DE SE-

TEMBRO DO ANO DE 2018: --------------------------------------------   

 ------------- Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ministração Geral, António Manuel Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO (a fls.112) ------------------------------------------------------------  

 ------------- 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. (a fls.112) --------------------------  

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.112 a 114v) ----------------------------------------  

 ------------- 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.112 a 114v)-------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.114v a 120v) ---------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.114v a 115) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.114v a 115) ----------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.115 a 116) ----------------------------------------------------------  
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 ------------- 4. COMPROPRIEDADES (a fls.115 a 116) ----------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4.1. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS RÚSTICOS, ARTIGOS 

N.ºs 483.º E 1199.º, DAS FREGUESIAS DE OLIVEIRA DO CONDE E CABANAS DE VIRIATO. 

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. 115 a 115v) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 4.2 CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS RÚSTICOS, ARTIGOS 

N.ºS 2174.º, 2344.º, 2473.º, 2889.º, 2905.º, 2908.º, 4313.º 4530.º E 5992.º, DA FREGUESIA 

DE BEIJÓS. 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. 115v a 116) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.116 a 117) ----------------------------------------------  

 ------------- DIA INTERNACIONAL DO IDOSO (a fls.116) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- 5. CONVÍVIO DOS IDOSOS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBE-

RAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.116) -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 2018 (a fls.116 a 116v) --------------------------------------------------  

 ------------- 6. EMAIL DA FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA E INFORMAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.116 a 116v) --------------  

 ------------- HABITAÇÃO (a fls.116v a 117) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7. VENDA DE CASA DE HABITAÇÃO SOCIAL. CASA Nº 6 DO BAIRRO DO GORGU-

LÃO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARECER DO INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA RE-

ABILITAÇÃO URBANA E PARECER JURÍDICO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.116v a 117) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.117 a 117v) ------------------------------------------------------------------------  

  ------------- USCSAL (a fls.117 a 117v) ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- 8. CEDÊNCIA DE TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA MINISTRA-

REM AULAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.117 a 117v) -----------  

 ------------- BOLSAS DE ESTUDO (a fls.117v) -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9. BOLSAS DE ESTUDO. ANO LETIVO DE 2018/2019. INFORMAÇÃO DOS SERVI-

ÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.117v) -----------------------------------  

 ------------- 10. TRANSPORTES ESCOLARES – 2018/2019 (a fls.117v a 118) ------------------------------   

 ------------- 10.1 PROPOSTA DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA. RATIFICAÇÃO DA CÂMA-

RA MUNICIPAL. (a fls.117v a 118) -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 10.2 PEDIDO REGISTADO SOB O N.º 6136. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMA-

RA MUNICIPAL. (a fls.118) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE (a fls.118 a 119) -----------------------------------------------  

 ------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (a fls.118 a 118v) -------------------------------------------------------------  

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

FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. RATIFICAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.118 a 118v)-------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- TARIFÁRIOS DE ÁGUAS RESIDUAIS (a fls.118v a 119) -----------------------------------------------  

 ------------- 12. TARIFÁRIO 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.118v a 119) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.119) ------------------------------  

 -------------  APOIOS (a fls.119) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 13. SPORT CABANAS DE VIRIATO E BENFICA. ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO.  

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.119) ----------------------------------------------    

 ------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (a fls. 119 

a 119v) -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- EMPREITADAS (a fls. 119 a 119v) ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- 14. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA TAPADA. MINUTA DO CONTRATO ADICIONAL. 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.119 a119v) --   

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.119v a 120v) ---------------------------------------------------  

 ------------- PDM (a fls.119v a 120) ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 15. PROCESSO DE REVISÃO DO PDM - PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 

CARREGAL DO SAL.  INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.119v a 120) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PESSOAL AUTÁRQUICO (a fls.120) -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16. MOBILIDADE INTERNA. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS REGISTADA SOB O 

N.º 1382. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.120) -----------------------------  

 ------------- JULGADO DE PAZ (a fls.120) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 17. AVALIAÇÃO DO JULGADO DE PAZ DO AGRUPAMENTO DE CONCELHOS DE 

CARREGAL DO SAL, MANGUALDE E NELAS. OFÍCIO DO CONSELHO DOS JULGADOS DE 

PAZ. (a fls.120) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.120v)---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 18. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.120v) -----------------------------------------------------  

 ------------- (0423/20180928) 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ------------  

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

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

 ------------- (0424/20180928) 2. 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, nos seguintes termos: --------------------------------  

 ------------- No dia 18/09/2018, participou nas comemorações dos 110 anos da Região De-



 

 

marcada do Dão, no Solar do Vinho do Dão, em Viseu; e esteve presente numa reunião 

com a concessionária Águas do Planalto, S.A.; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 19/09/2018, reuniu com os Arquitetos responsáveis pelo projeto de Re-

qualificação e Musealização da Casa do Passal, de Aristides de Sousa Mendes; -------------------  

 ------------- No dia 21/09/2018, esteve presente nas cerimónias do Dia do Município, em Vi-

seu; e na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Carregal do Sal; ---------------------------------   

 ------------- No dia 22/09/2018, esteve presente no seminário Oportunidades no Interior, na 

Feira Industrial de Castro Daire; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 24/09/2018, reuniu com Hugo Dias, da empresa PH Informática, no âmbi-

to da desmaterialização de processos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 25/09/2018, esteve presente numa reunião de trabalho com o Senhor Se-

cretário de Estado das Florestas, Eng.º Miguel Freitas, na sede da Comunidade Intermuni-

cipal Viseu Dão Lafões; e presidiu à reunião extraordinária da Comunidade Intermunicipal 

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

 ------------- No dia 26/09/2018, esteve presente numa reunião de trabalho para preparação 

da agenda regional para a Economia Circular do Centro, na Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro; numa reunião nas Infraestruturas de Portugal; e na 

apresentação do Prove Viseu Dão Lafões, evento que irá decorrer entre 4 e 6 de outubro 

de 2018, na cidade de Mangualde. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 27/09/2018, reuniu com a Direção da Associação Humanitária de Bom-

beiros Voluntários de Carregal do Sal; e esteve presente numa reunião do Conselho Exe-

cutivo da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão; ------------------------------------------  

 ------------- No dia 28/09/2018, participou em Coimbra, na Comissão de Coordenação e De-

senvolvimento Regional do Centro, na sessão regional do Centro do Programa Nacional 

de Investimento - PNI 2030. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, complementou o seu registo 

escrito, dando informação sobre assuntos que irão fazer parte da ordem do dia de próxi-

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

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

 ------------- Vice-presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- O Vice-presidente da Câmara, José Sousa Batista, deu a conhecer o registo es-

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

 ------------- No dia 19/09/2018, esteve presente na reunião com os Arquitetos responsáveis 

pelo projeto de Requalificação e Musealização da Casa do Passal, de Aristides de Sousa 

Mendes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 20/09/2018, esteve presente na Assembleia Participativa que deu a co-

nhecer os projetos admitidos a votação, no âmbito do Orçamento Participativo Municipal 

2019; ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 21/09/2018, esteve presente na sessão ordinária da Assembleia Munici-

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

 ------------- No dia 22/09/2018, esteve presente no XX Festival de Folclore da Sociedade Fi-

larmónica de Cabanas de Viriato; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 24/09/2018, reuniu com a Dr.ª Paula Neves, da empresa Uniself (refeições 

escolares); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 26/09/2018, esteve presente na reunião do Conselho Municipal de Educa-

ção; ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 27/09/2018, acompanhou a reunião com a Direção da Associação Huma-

nitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal. -----------------------------------------------------------------  

 ------------- 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 18/09/2018, participou numa reunião com a ACAPO; e numa outra com o 

gerente da Pastelaria Salinas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 19/09/2018, participou numa reunião com elementos do Agrupamento de 

Escolas  do Concelho de Carregal do Sal e técnicos das Piscinas Municipais, no âmbito da 

Natação Adaptada para Populações Especiais; e esteve presente na reunião com os Ar-

quitetos responsáveis pelo projeto de Requalificação e Musealização da Casa do Passal, 

de Aristides de Sousa Mendes; -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 19/09/2018, esteve presente numa reunião no Instituto de Segurança So-

cial de Viseu; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 21/09/2018, esteve presente na sessão ordinária da Assembleia Munici-

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

 ------------- Nos dias 25 e 26/09/2018, participou em reuniões no âmbito da CPCJ, em Ton-

dela; -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 27/09/2018, reuniu com a ACAPO; e acompanhou a reunião com a Dire-

ção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; ----------------------  

 ------------- No dia 28/09/2018, participou na reunião da Comissão Municipal de Proteção de 

Idosos de Carregal do Sal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para abordar os seguintes 

assuntos: i) Telefone da Extensão do Centro de Saúde de Cabanas de Viriato não se en-

contre a funcionar desde o passado mês de maio do corrente ano. ii) Melhoraria do bar 

existente no Pavilhão Municipal usado, frequentemente, pelas coletividades que ali reali-
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zam torneios de futebol de salão. iii) Melhoria da sinalização informativa sobre a APCV – 

Associação de Paralisia Cerebral (Núcleo de Oliveira do Conde). iv) Novo assalto às insta-

lações da Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelhas Portuguesa. ----------------------------  

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

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

responder às questões suscitadas: i) Relativamente ao telefone disse não saber o que se 

estava a passar, pois o mesmo funcionava quando a Extensão do Centro de Saúde de 

Cabanas de Viriato foi mudada, provisoriamente, para as instalações cedidas pela Paró-

quia, sendo certo que quando voltaram às instalações, após a reabilitação do imóvel, o 

telefone deixou de funcionar. ii) Quanto ao espaço existente no Pavilhão Municipal, o 

mesmo não se trata de um bar ou algo semelhante, mas tão só uma arrecadação que não 

tem, presentemente, condições para esse efeito. Contudo, disse estar esperançado que 

no âmbito da revisão do quadro comunitário Portugal 2020 e numa eventual beneficiação 

da eficiência energética daquela estrutura desportiva municipal, se possa equacionar a 

situação de um bar. iii) A situação da deficiente sinalização da APCV – Associação de 

Paralisia Cerebral (Núcleo de Oliveira do Conde), afirmou que esse assunto deveria ser 

avaliado e decidido em sede de Comissão de Trânsito. iv) Quanto ao novo assalto às ins-

talações da Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa, lamentou tal 

facto, tendo sido complementado na sua intervenção pela Vereadora Ana Cristina Silva 

Sousa Borges, referindo-se à pessoa em causa e às diligências efetuadas. ----------------------------  

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

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

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

seguintes assuntos: i) Propor um Voto de Pesar pelo falecimento recente de Atílio Proen-

ça de Carvalho, a exarar em ata e a transmitir à família enlutada, já que foi autarca na qua-



 

 

lidade de membro da Assembleia Municipal de Carregal do Sal. Este voto foi de imediato 

aceite e aprovado por unanimidade. ii) Referiu-se à Santa Casa da Misericórdia de Carre-

gal do Sal e ao que é dito publicamente e divulgado, também, nas redes sociais, acerca do 

funcionamento da instituição, constatando-se, em consequência, críticas a outras institui-

ções do Concelho, nomeadamente aos Bombeiros Voluntários e à Câmara Municipal, por 

não agirem face ao que alegadamente se estava a passar. ------------------------------------------------------  

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

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

dizer que tinha recebido, em data recente, duas cartas anónimas, uma a denegrir e outra a 

louvar a Santa Casa, sendo que, em nota de rodapé da primeira carta, estava a anotação e 

que a mesma iria ser enviada para um conjunto de entidades.  ------------------------------------------------   

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

 ------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges usou da palavra para também in-

formar que tinha recebido cartas anónimas, visando o funcionamento da Santa Casa da 

Misericórdia de Carregal do Sal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------- (0425/20180928) 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. ---------------------  

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

oitenta e um), referentes ao dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito, que 

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

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – € 3 897,74 (três mil, oitocentos e noventa 

e sete euros e setenta e quatro cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Ban-

co Millennium BCP, Crédito Agrícola, Banco Santander Totta, Novo Banco, BIG e BPI, a 
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quantia de €3 451 694,24 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e 

noventa e quatro euros e vinte e quatro cêntimos); o que perfaz um total de €3 455 591,98 

(três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um euros e 

noventa e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €484,44 (quatrocentos e oiten-

ta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósi-

tos, em Carregal do Sal, a quantia de €188 188,66 (cento e oitenta e oito mil, cento e oiten-

ta e oito euros e sessenta e seis cêntimos); o que perfaz um total de €188 673,10 (cento e 

oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e três euros e dez cêntimos). ---------------------------------------  

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

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

 ------------- 4. COMPROPRIEDADES --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0426/20180928) 4.1. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS 

RÚSTICOS, ARTIGOS N.ºs 483.º E 1199.º, DAS FREGUESIAS DE OLIVEIRA DO CONDE E 

CABANAS DE VIRIATO. 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 2018/07/25, sob o n.º 5592). ----   

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

do 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 no-

minal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Maria Bernardette Martins 

de Campos Antunes da Cunha, cabeça de casal e herdeira, para constituição de compropri-

edade, referente aos artigos rústicos inscritos matricialmente sob os números quatrocen-

tos e oitenta e três, da Freguesia de Oliveira do Conde e mil cento e noventa e nove, da fre-



 

 

guesia de Cabanas de Viriato, 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 número quinhentos e cinquenta e cinco, de dezasseis de dezembro, na sua re-

dação atual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0427/20180928) 4.2 CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS 

RÚSTICOS, ARTIGOS N.ºS 2174.º, 2344.º, 2473.º, 2889.º, 2905.º, 2908.º, 4313.º 4530.º E 

5992.º, DA FREGUESIA DE BEIJÓS. 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 2018/09/05, sob o n.º 378). ------  

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

do com a informação dos serviços, número nove, datada de dezassete do corrente mês e 

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

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

minal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Esmeralda Maria da Silva 

Neves para constituição de compropriedade, referente aos artigos rústicos inscritos matri-

cialmente sob os números dois mil cento e setenta e quatro, dois mil trezentos e quarenta e 

quatro, dois mil quatrocentos e setenta e três, dois mil oitocentos e oitenta e nove, dois mil 

novecentos e cinco, dois mil novecentos e oito, quatro mil trezentos e treze, quatro mil qui-

nhentos e trinta e cinco mil novecentos e noventa e dois, todos da Freguesia de Beijós, 

Concelho de Carregal do Sal. Mais deliberou autorizar a emissão de certidão de compropri-
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edade, 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 (reda-

ção 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 número quinhentos e 

cinquenta e cinco, de dezasseis de dezembro, na sua redação atual. -----------------------------------------  

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

 ------------- DIA INTERNACIONAL DO IDOSO -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0428/20180928) 5. CONVÍVIO DOS IDOSOS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/21, sob o n.º 1364). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços datada de vinte e um do cor-

rente mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado. A Vereadora Ana Cristina 

Silva Sousa Borges usou da palavra para, de forma pormenorizada, dar as explicações 

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

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e apoiar a iniciativa designada por “Conví-

vio dos Idosos”, a levar a efeito no próximo dia vinte de outubro de dois mil e dezoito, no 

pavilhão da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, nos 

termos apresentados na informação dos serviços, datada de vinte e um do corrente mês 

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

 ------------- DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 2018 --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0429/20180928) 6. EMAIL DA FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários em 2018/09/06, sob o n.º 1295).---  



 

 

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

mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado. A Vereadora Ana Cristina Silva 

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

preensão do tema em referência, realçando que o Dia Mundial do Coração é uma iniciati-

va da Federação Mundial do Coração, da qual a Fundação Portuguesa de Cardiologia é 

membro. Celebra-se a vinte e nove de setembro e o principal objetivo desta iniciativa é 

reforçar a importância da prática de atividades físicas e desportivas e de um estilo de vida 

ativo para um melhor coração e uma vida mais saudável.  --------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade aderir e apoiar esta iniciativa, nos termos da informa-

ção referida, na qual colaborará, à semelhança de anos anteriores, o Setor do Desporto da 

Câmara Municipal e a Unidade de Cuidados na Comunidade Aristides de Sousa Mendes 

do Centro de Saúde de Carregal do Sal. Esta iniciativa está integrada no plano de ativida-

des do Projeto “Não à Diabetes – Desafio Gulbenkian”. -------------------------------------------------------------  

 ------------- HABITAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0430/20180928) 7. VENDA DE CASA DE HABITAÇÃO SOCIAL. CASA Nº 6 DO 

BAIRRO DO GORGULÃO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARECER DO INSTITUTO DA 

HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA E PARECER JURÍDICO. ANÁLISE E DELIBE-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/12, sob o n.º 1325). --   

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

do com o parecer jurídico dos serviços número cento e cinquenta e um, datado de doze do 

corrente mês e 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 processual. ----------------------------   
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 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade que se procedesse à avaliação dos imóveis (casas 

de habitação social), antes de se tomar uma decisão sobre a eventual alienação das ca-

sas, face ao interesse da inquilina da casa número seis do Bairro do Gorgulão em adquirir 

o imóvel e, eventualmente, de outras que também possam estar  interessadas em adquirir 

os imóveis que habitam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

  ------------- USCSAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0431/20180928) 8. CEDÊNCIA DE TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA MINISTRAREM AULAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/24, sob o n.º 6793). --   

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

emanado da USCSAL – Associação Cultural Sénior de Carregal do Sal, através do qual 

solicitou apoio a esta Câmara Municipal, com a dispensa dos trabalhadores António Ri-

beiro, Carla Póvoas e Rui Pereira para lecionar aulas/temáticas durante o ano letivo de 

dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove, à semelhança da prática seguida no ano an-

terior. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para dar as ex-

plicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência e dar conta da 

impossibilidade de dispensa da trabalhadora Carla Póvoas, face ao seu envolvimento em 

projetos municipais, como era o caso das atividades de enriquecimento curricular. --------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela USCSAL – Associa-

ção Cultural Sénior de Carregal do Sal, autorizando a dispensa dos trabalhadores António 

Ribeiro e Rui Pereira, não sendo possível a dispensa da trabalhadora Carla Póvoas face ao 

seu envolvimento e afetação a projetos municipais, não lhe sendo possível acumular fun-



 

 

ções. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- BOLSAS DE ESTUDO  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0432/20180928) 9. BOLSAS DE ESTUDO. ANO LETIVO DE 2018/2019. INFOR-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/25, sob o n.º 1379). --   

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

corrente mês e ano, referente à proposta para abertura do concurso para atribuição de 

Bolsas de Estudo, ano letivo de dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove. 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 que a proposta 

apresentada era idêntica à prática seguida em anos anteriores. -----------------------------------------------   

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

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

tendo os pressupostos do ano anterior. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 10. TRANSPORTES ESCOLARES – 2018/2019  -----------------------------------------------------------   

 ------------- (0433/20180928) 10.1 PROPOSTA DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA. RATIFI-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/25, sob o n.º 1383). --   

 ------------- Foi presente, na reunião, a proposta do Vice-Presidente da Câmara, José Sousa 

Batista, referente ao assunto supramencionado, tendo este dado as explicações tidas por 

adequadas à sua boa compreensão, remetendo esclarecimento adicionais para o conte-

údo dos documentos que tinham sido previamente distribuídos. Evidenciou as diligências 

promovidas em torno do objetivo da Câmara Municipal, que foi o de estabelecer protoco-

los para o ano letivo de dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove e dois mil e dezanove 

barra dois mil e vinte, deixando os valores à consideração dos restantes membros do 
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Executivo Camarário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

tando os termos e condições das empresas de transportes escolares em carreiras públi-

cas, Marques, L.da, Berrelhas, L.da e Transdev, com enquadramento e abrangência para 

os anos letivos de dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove e também dois mil e deza-

nove barra dois mil e vinte, caso este venha a ser necessário. --------------------------------------------------  

 ------------- (0434/20180928) 10.2 PEDIDO REGISTADO SOB O N.º 6136. ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/08/22, sob o n.º 6136). --   

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

Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para dar as explicações tidas por adequa-

das à boa compreensão do tema em referência. ------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Abel Brito Figueiredo 

Freitas, referente à isenção do pagamento do passe escolar do seu educando, Jorge Fili-

pe Pinto Fritas, que irá frequentar o décimo primeiro ano na Escola Secundária de Carre-

gal do Sal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- (0435/20180928) 11. RECOLHA, TRANSPORTE E DEPÓSITO DE SOBRANTES, NO 

ÂMBITO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/18, sob o n.º 1344). --   

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



 

 

ado com a informação dos serviços número quatrocentos e quinze, datado de dezassete 

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

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

remetendo informações adicionais para o conteúdo das peças processuais. -------------------------  

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

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

inclusão das peças processuais, nomeadamente o convite e o caderno de encargos. Rati-

ficou, assim, a decisão de concordância do Presidente da Câmara, datada de dezoito do 

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

 ------------- TARIFÁRIOS DE ÁGUAS RESIDUAIS  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0436/20180928) 12. TARIFÁRIO 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

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

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

tar e justificar este ponto da ordem do dia, referindo que o que estava em causa era apro-

var a proposta que tinha sido elaborada em conjunto em reunião de Câmara e que poste-

riormente foi enviada para a Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  

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

dar conta da realização de uma reunião próxima, no âmbito da Associação de Municípios 

do Planalto Beirão, versando esta temática e a constituição da empresa municipal que 

será a responsável pela construção das restantes ETAR – Estação de Tratamento de 

Águas Residuais, alertando de que os valores dos tarifários iriam subir, estando a ser es-

tudada a possibilidade da sua subida escalonada. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, na sequência da rea-

lização da sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em vinte e um do corrente 

mês e ano, onde o tarifário foi apreciado, decorrida votação nominal, deliberou por una-
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nimidade aprovar definitivamente a proposta consensualizada em reunião de Câmara 

Municipal, que se considera transcrita nesta ata para todos os efeitos legais e que vai ser 

arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- (0437/20180928) 13. SPORT CABANAS DE VIRIATO E BENFICA. ANTECIPAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/25, sob o n.º 1396). --   

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

co, datada de vinte e cinco do corrente mês e ano. O Vice-Presidente da Câmara, José 

Sousa Batista, usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa com-

preensão do tema em referência, referente ao pedido de antecipação de verbas formula-

do pelo Sport Cabanas de Viriato e Benfica, tendo informado, ainda, que o NACO – Núcleo 

Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha, também tinha requerido uma nova libertação 

do subsídio para fazer face a despesas com a iniciativa “XI Palco para dois ou menos”, a 

levar a efeito a partir de cinco de outubro do corrente ano. --------------------------------------------------------  

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

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

zando a libertação de €2 500,00 (dois mil e quinhentos euros) ao Sport Cabanas de Viriato 

e Benfica, a título de adiantamento e por conta do subsídio a atribuir para a época de dois 

mil e dezoito barra dois mil e dezanove. --------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- EMPREITADAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0438/20180928) 14. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA TAPADA. MINUTA DO CON-

TRATO ADICIONAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-



 

 

PAL.  ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários em 2018/09/14, sob o n.º 1336). --  

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

encontrava capeado com a informação dos serviços número quatrocentos e treze, datada 

de treze do corrente mês e ano e bem assim da minuta do contrato de empreitada.  -------------  

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

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

da empreitada de Pavimentação da Rua da Tapada, no montante de €2 546,83 (dois mil, 

quinhentos e quarenta e seis euros e oitenta e três cêntimos), a celebrar com a empresa 

adjudicatária  Socitop, L.da. Ratificou, assim, o despacho de concordância do Presidente 

da Câmara Municipal, datado de dezassete do corrente mês e ano. ----------------------------------------   

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

 ------------- PDM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0439/20180928) 15. PROCESSO DE REVISÃO DO PDM - PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL.  INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. RATIFICAÇÃO DA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/25, sob o n.º 1380). ----   

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

com a informação dos serviços número cento e oitenta e dois, datada de vinte e um do cor-

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

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

esclarecimentos adicionais para o conteúdo das peças processuais. ----------------------------------------  

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

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

inclusão das peças processuais, nomeadamente o convite o caderno de encargos do 
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procedimento por consulta prévia, a enviar a três entidades. Ratificou, assim, o despacho 

de concordância do Presidente da Câmara, datado de vinte e cinco do corrente mês e 

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

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

 ------------- (0440/20180928) 16. MOBILIDADE INTERNA. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

REGISTADA SOB O N.º 1382. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------  

 ------------- Documento registado nos serviços camarários, em2018/09/25, sob o n.º 1382). ----  

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

datada de vinte e cinco do corrente mês e ano, subordinada ao assunto supramenciona-

do. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para dar as expli-

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

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

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

cordando com a consolidação da mobilidade interna da trabalhadora Maria de Lurdes 

Rodrigues Antunes Gouveia, com efeitos a partir de um de novembro do corrente ano. ---------  

 ------------- JULGADO DE PAZ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0441/20180928) 17. AVALIAÇÃO DO JULGADO DE PAZ DO AGRUPAMENTO DE 

CONCELHOS DE CARREGAL DO SAL, MANGUALDE E NELAS. OFÍCIO DO CONSELHO DOS 

JULGADOS DE PAZ.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/09/14, sob o n.º 6595). --   

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

do do Presidente do Conselho dos Julgados de Paz, subordinado ao assunto “Avaliação 

do Julgado de Paz do Agrupamento de Concelhos de Carregal do Sal, Mangualde e Ne-

las”. ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 

 

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

 ------------- (0442/20180928) 12. 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 mil novecentos e sete e termo no número dois mil e noventa e sete, no valor de 

€103 523,35 (cento e três mil, quinhentos e vinte e três euros e trinta e cinco cêntimos), 

todas elas registadas nas fichas respetivas. -------------------------------------------------------------------------------  

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

mar conhecimento, concordar e ratificar as decisões proferidas pelo Presidente da Câma-

ra. ---------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0443/20180928) 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 Divi-

são de Administração Geral que procedesse à leitura da ata que, para constar, tinha sido, 

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

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

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

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

 ------------- (0444/20180928) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

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


