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ATA NÚMERO DEZANOVE (2017-2021), DA REU-

NIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARREGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 13 DE JU-

LHO DO ANO DE 2018: ----------------------------------------------------  

 ------------- Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Carre-

gal 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 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: --------------------------------  

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.40 a 44v) ---------------------------------------------   

 ------------- 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.40 a 44v) -----------------   

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.44v a 52) ---------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.44v a 45) -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.44v a 45) ---------------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.45 a 45v) ------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. COMPROPRIEDADES (a fls.45 a 45v) ------------------------------------------------------------------------  

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



 

 

4283 DA FREGUESIA DE PARADA. 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.45) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

N.ºs 7439, 7440, DA FREGUESIA DE PARADA, 780 E ½ DO 4724, DA FREGUESIA DE CAR-

REGAL DO SAL. EMISSÃO DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 54.º DA LEI N.º 91/95, DE 

02 DE SETEMBRO (REDAÇÃO ATUAL). RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 

45v)  -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.45v a 46) ------------------------------------------------  

 ------------- TARDE INTERATIVA (a fls.45v a 46) -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4. TARDE INTERATIVA 2018-IPSS. INFORMAÇÃO DO SERVIÇOS. ANÁLISE E DE-

LIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.45v a 46)  -------------------------------------------------------------  

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.46 a 47) ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- MELHORES ALUNOS 2017/2018 (a fls.46 a 46v)  --------------------------------------------------------  

 ------------- 5. PRÉMIOS E OFERTAS POR CADA CICLO DE ENSINO. PROPOSTA DO VICE-

PRESIDENTE. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.46 a 46v)  -------------  

 ------------- APOIOS  (a fls.46v) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 6.  INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS NAS 

FÉRIAS DESPORTIVAS. PEDIDO FORMULADO PELO NÚCLEO DE PAIS-EM-REDE BEIRA- 

DÃO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.46v)  ------------------------------------  

 ------------- VIATURAS (a fls.46v a 47) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7. TRANSFERÊNCIA DE VIATURA PARA A ARS CENTRO, IP. INFORMAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.46v a 47)  ------------------  

 ------------- MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTROS (a fls.47) -------------------------------------------------------  

 ------------- UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS (a fls.47) ---------------------------------------------------   
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 ------------- 8. PEDIDO FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO, CULTURAL, RECREATIVA, DES-

PORTIVA, JUVENIL E COMUNITÁRIA "A QUINTA". ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.47) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- INDÚSTRIA E ENERGIA (a fls.47 a 47v) -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PARQUES INDUSTRIAIS (a fls.47 a 47v) -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9. AQUISIÇÃO DE TERRENOS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELI-

BERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.47 a 47v) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (a fls.47v 

a 49v) ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- COMISSÃO DE TRÂNSITO  (a fls.47v) ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 10. ATA DA REUNIÃO DE 20 DE JUNHO DE 2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.47v) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11. CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS (a fls.47v a 49)------------------------------------------  

 ------------- 11.1 CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO, CHÃES, FIAIS DA TELHA, FREGUE-

SIA DE OLIVEIRA DO CONDE, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 48) ----------------------------  

 ------------- 11.2 ALARGAMENTO DA RUA DO LORETO, EM VILA MEÃ, FREGUESIA DE OLI-

VEIRA DO CONDE, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. PROTOCOLO 2. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.48) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11.3 ALARGAMENTO DA RUA DO LORETO, EM VILA MEÃ, FREGUESIA DE OLI-

VEIRA DO CONDE, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. PROTOCOLO 1. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.48 a 48v) ---------------------------------------------------------  

 ------------- 11.4 ALARGAMENTO DA EX-EN 337 – CABANAS DE VIRIATO- BEIJÓS. CONCE-

LHO DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.48v) -------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- 11.5 EXECUÇÃO DE PASSEIOS NO ACESSO À PASSAGEM SUPERIOR DA ES-

TRADA DE PINHEIRO, FREGUESIA E CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO 

DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.48v a 49) ----------  

 ------------- EMPREITADAS (a fls.49 a 49v) --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS LAGES EM LACEIRAS. PROPOSTA DE 

APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO ADICIONAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.49 a 49v) --------------------------------------  

 ------------- FEIRAS E MERCADOS (a fls.49v) -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- AQUISIÇÃO DE TERRENO (a fls.49v) -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 13. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MU-

NICIPAL. (a fls.49v)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA (a fls.49v a 50) ---------------------------------------  

 ------------- ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL (a fls.49v a 50) ----------------------------------------------------------------  

 ------------- 14. 3.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 3.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES 

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

MUNICIPAL. (a fls.49v a 50) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.50 a 52) ----------------------------------------------------------  

 ------------- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2019 (a fls.50 a 51) ------------------------------  

 ------------- 15. LISTA PROVISÓRIA DE PROPOSTAS ADMITIDAS A VOTAÇÃO E LISTA PRO-

VISÓRIA DE PROPOSTAS EXCLUÍDAS.  INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.50 a 51) -----------------------------------------------------------  

 ------------- FORNECIMENTOS (a fls.51) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16. FORNECIMENTO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO. RELATÓRIO FINAL. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.51) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 17. PESSOAL AUTÁRQUICO (a fls.51 a 51v) -----------------------------------------------------------------  



Livro 96 
Folha  ________  

 
 _________________  

 

 

 ------------- 17.1 ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS COM ATIVIDADES PRIVADAS. RE-

QUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 4825. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MU-

NICIPAL. (a fls.51 a 51v)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 17.2 ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS COM ATIVIDADES PRIVADAS. RE-

QUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 1025. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MU-

NICIPAL. (a fls.51v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- LICENCIAMENTO DE RECINTOS (a fls.51v a 52) ----------------------------------------------------------  

 ------------- 18. RECINTOS IMPROVISADOS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.51v a 52) ---------------------------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.52)-------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------------- 19. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.52) ---------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------- (0283/20180713) 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. ------------  

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

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

 ------------- O Presidente da Câmara 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 25/05/2018, esteve presente numa reunião com representante da empre-

sa PH Informática, para apresentação da plataforma Nopaper; reuniu com o Presidente 

da Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha e Diretores dos Zés Pereiras; --------------  

 ------------- No dia 26/05/2018, reuniu com a munícipe Maria Júlia Borges de Melo; -------------------  

 ------------- No dia 27/05/2018, esteve presente na audição, na Assembleia da República, no 



 

 

âmbito da Petição 504/XIII/3ª - adoção de medidas com vista à requalificação completa e 

adequada do IP3; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 28/06/2018, esteve presente numa reunião com a empresa Águas do Pla-

nalto, S.A.; e numa reunião de Direção da ADICES; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 29/06/2018, esteve presente na sessão ordinária de junho da Assembleia 

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

 ------------- No dia 01/07/2018, esteve presente numa homenagem a D. Ilídio Leandro, na Sé 

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

 ------------- No dia 02/07/2018, assistiu à cerimónia de lançamento da empreitada entre o Nó 

de Penacova e a Ponte do Rio Dão e projeto de Execução da Duplicação do IP 3, entre 

Coimbra e Viseu; reuniu com a munícipe Maria Júlia Borges de Melo e irmã Amélia Bor-

ges de Melo Fernandes; e com o munícipe Jaime Barros Rodrigues; ---------------------------------------  

 ------------- No dia 03/07/2018, esteve presente numa reunião no âmbito do Conselho Estra-

tégico da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e na reunião ordinária do Conse-

lho Intermunicipal; e participou numa reunião na Associação de Municipios da Região do 

Planalto Beirão;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 04/07/2018, reuniu com João Barahona, no âmbito da prestação de servi-

ços para a realização de faixas de gestão de combustível; e reuniu com as enfermeiras 

Joana Carvalho Lopes e Helena Carvalho Cruz; --------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 05/07/2018, participou no SAVE THE DATE - Seminário Ecossistemas 

Empreendedores e de Inovação, Experiências e Desafios, promovido pela Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões; e esteve presente na estreia do Musical "Um Violinista 

no Telhado", no Centro Cultural de Carregal do Sal; --------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 06/07/2018, reuniu com o munícipe Justiniano Rodrigues Mota; e esteve 

presente na estreia do musical “O Homem de La Mancha”, na Casa da Cultura de Santa 
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Comba Dão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 09/07/2018, assinou um contrato promessa de compra e venda de terre-

no com Maria Júlia Borges de Melo e irmã Amélia Borges de Melo Fernandes; recebeu os 

elementos dos órgãos da USCSAL que recentemente tomaram posse; reuniu com o mu-

nícipe Carlos Ribeiro Dias; e participou na 9.ª reunião do Comité de Acompanhamento do 

Programa Operacional Regional do Centro - CENTRO 2020, na CCDRC, em Coimbra; ------------  

 ------------- No dia 11/07/2018, reuniu com representante da Prefeitura Pedro II – Brasil, no 

âmbito da Geminação oportunamente deliberada pelos órgãos do Município de Carregal 

do Sal; e abriu e deu a presidência ao Vice-presidente da reunião do Conselho Municipal 

de Educação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 13/07/2018, reuniu com o Presidente da Junta de Freguesia de Cabanas 

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

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

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

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

 ------------- Deu informação acerca de assuntos que iriam ser agendados nas ordens do dia 

de próximas reuniões. Destacou das reuniões levadas a cabo a que tinha feito com a em-

presa de limpezas de faixas de combustível, referindo que esta ficou de apresentar um 

orçamento, mas ainda não o tinha feito. A aquisição de terreno às munícipes Maria Júlia 

Borges de Melo e irmã Amélia Borges de Melo Fernandes, teve a ver com a criação de 

saídas de emergência do Recinto da Feira e das Festas do Concelho, tendo havido, tam-

bém, disponibilidade de um outro proprietário para esse efeito. A propósito das Festas do 

Concelho, lamentou o que se estava a passar, no que dizia respeito à falta de articulação 

e diálogo institucional dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal com a Câmara Mu-

nicipal. Salientou que não aceitava que a organização das Festas, os Bombeiros Voluntá-



 

 

rios, não agissem corretamente com a Câmara Municipal e com o seu Presidente. Infor-

mou que apenas no domingo, dia oito de julho e dia da abertura das Festas, pelas dezas-

seis horas e trinta minutos, é que o Presidente da Direção lhe telefonou. Disse não lhe ter 

sido possível atender no momento, pois encontrava-se num evento que o impossibilitava 

de o fazer, tendo, no entanto, retribuído as chamadas mais tarde. Manifestou o seu desa-

grado pelo convite tardio, transmitiu-o de imediato e de viva voz apesar das explicações 

que lhe foram dadas, não fez, como era habitual, a abertura das Festas, por entender que 

a Câmara Municipal e o seu Presidente eram merecedores do respeito da Associação e 

isso não aconteceu. Afirmou nunca se ter metido na organização das Festas, que são da 

responsabilidade da Associação Humanitária, pelo que, face à inexistência de convite, até 

deduziu que a abertura viesse a acontecer de forma diferente. Entendia, ainda assim, que 

em edições anteriores, entre os Bombeiros Voluntários e a Câmara Municipal, sempre 

existiu a melhor colaboração, diálogo e concertação, o que não aconteceu na edição do 

corrente ano. Deu a conhecer que a primeira e única reunião institucional, no âmbito das 

Festas, havia acontecido no passado mês de fevereiro. No concernente à Feira Industrial 

e Comercial afirmou que a mesma tinha decaído bastante, estava longe do que tinha sido 

idealizado aquando do seu lançamento e na reunião de fevereiro este assunto também 

tinha sido debatido e não tinha ficado agradado com as palavras de um diretor na altura 

presente, quando afirmou que a feira dava muito trabalho. Prosseguiu, informando, que 

há cerca de três semanas tinha recebido uma chamada do Comandante, devido a cons-

trangimentos havidos na atribuição das tasquinhas, tendo afirmado, uma vez mais, que, 

independentemente do apoio que a Câmara Municipal presta, a responsabilidade da reali-

zação das Festas, com inclusão, no caso em apreço, da atribuição das tasquinhas, po-

dendo, no futuro, vir a ser de modo diferente e essa organização passar, por exemplo, pa-

ra a exclusiva alçada da Câmara Municipal. Tal situação deverá, no entanto, ser pondera-
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da posteriormente.  Reafirmou que apenas no domingo, por volta das dezasseis horas e 

trinta minutos, tinha recebido chamadas telefónicas do Presidente da Direção, as quais 

não atendeu por não ser possível, mas que retribuiu mais tarde, sendo certo que até essa 

hora ninguém o tinha convidado para fazer a abertura das Festas e, em consequência, 

não foram abertas nos termos em que o têm sido, o que lamentava. Colocava a verdade 

acima de tudo e desta forma não era razoável aceitar as razões apontadas de que o lapso 

tinha sido devido ao grande volume de trabalho na preparação da iniciativa, tanto mais 

que, no dia anterior (sábado), na procissão de Nossa Senhora das Febres, o Presidente da 

Direção e o Comandante tinham passado por ele por três ou quatro vezes e sobre a aber-

tura das Festas do dia seguinte nada lhe disseram. Disse lamentar a forma como a Câ-

mara Municipal e o seu Presidente foram tratados. -------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- Toni Serge Costa Ribeiro – Usou da palavra para, perante as explicações dadas 

pelo Presidente da Câmara, sugerir a realização de reunião com a Associação Humanitá-

ria dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal. ---------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- António Óscar de Almeida e Paiva – Usou da palavra para informar que tinha es-

tado fora do Concelho e não sabia o que se estava a passar, desconhecendo, de todo, que 

as relações estavam nos termos apresentados. No entanto, afirmou que os diferendos 

são ultrapassáveis. Concluiu, concordando que o modelo de Festas estava completamen-

te gasto e havia necessidade de o mudar, com festas mais centrais e dentro da Vila Sede 

do Concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------  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 25/06/2018, acompanhou uma reunião com representantes da empresa 

PH Informática, para apresentação da plataforma Nopaper; e reuniu com Abel Duarte do 

Teatro Montemuro;      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------            

------------- No dia 28/06/2018, reuniu com representantes da ADEF-CS – Associação de 

Desporto e Educação Física do Concelho de Carregal do Sal; ---------------------------------------------------  

------------- No dia 29/06/2018, esteve presente na sessão ordinária de junho da Assembleia 

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

------------- No dia 02/07/2018, participou numa reunião de trabalho no âmbito do SIG su-

pramunicipal, na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; ----------------------------------------------  

------------- No dia 03/07/2018, participou numa reunião de trabalho no âmbito do “Regime 

Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros” na Comunidade Intermunicipal 

Viseu Dão Lafões; e na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Carre-

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

------------- No dia 05/07/2018, participou na reunião da Comissão de Análise Técnica das 

Propostas do Orçamento Participativo Municipal; e esteve presente na estreia do Musical 

“Um Violinista no Telhado”, no Centro Cultural de Carregal do Sal;--------------------------------------------  

------------- No dia 06/07/2018, participou na Assembleia Eleitoral da Turismo Centro, em 

Aveiro;  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 09/07/2018, deslocou-se à Escola Básica Nuno Álvares para se inteirar de 

alguns aspetos relativos a pequenas reparações a realizar;   ----------------------------------------------------  

------------- No dia 10/07/2018, participou numa reunião de preparação da realização de uma 

sessão de cinema ao ar livre, em Carregal do Sal, com Rodrigo Francisco do Cine-Clube de 

Viseu; ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 11/07/2018, participou na reunião do Conselho Municipal de Educação de 
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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 25/06/2018, acompanhou uma reunião com representantes da empresa 

PH Informática, para apresentação da plataforma Nopaper; esteve presente na ação de 

formação de Empoderamento Feminino; e na reunião do condomínio Bairro Barreiro; -----------  

 ------------- No dia 27/06/2018, presidiu à reunião da Comissão Municipal de Proteção de 

Crianças e Jovens de Carregal do Sal (modalidade restrita); -----------------------------------------------------  

 ------------- No dia 29/06/2018, esteve presente na reunião da Rede de Coesão Social Viseu 

Dão Lafões - Municípios e CLAS – Conselho local de Ação Social; na reunião da Comissão 

Municipal de Proteção de Idosos de Carregal do Sal; e na sessão ordinária de junho da 

Assembleia Municipal de Carregal do Sal; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 30/06/2018, esteve presente na ação de informação/sensibilização - pre-

venção de acidentes em meio aquático, no Salão Nobre da Câmara Municipal; e na toma-

da de posse dos órgãos sociais da USCSAL – Associação Cultural Sénior de Carregal do 

Sal; -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 02/07/2018, participou na reunião do Núcleo Territorial do PRO/CRI; e 

numa reunião com o Grupo de Voluntariado Concelhio da Liga Portuguesa contra o Can-

cro; -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 03/07/2018, esteve presente numa reunião da Federação Portuguesa de 

Natação; na preparação de uma candidatura ao Turismo Centro; e na reunião Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; ---------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 04/07/2018, presidiu à reunião da Comissão Municipal de Proteção de 



 

 

Crianças e Jovens de Carregal do Sal (modalidade alargada); e reuniu com colaborador 

da empresa happy 10; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 05/07/2018, esteve presente na estreia do Musical “Um Violinista no Te-

lhado”, no Centro Cultural de Carregal do Sal; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 06/07/2018, participou no encontro das CPCJ - Comissão Municipal de 

Proteção de Crianças e Jovens com a CNPDPCJ - Comissão Nacional de Promoção dos 

Direitos e Proteção das Crianças e Jovens; esteve presente na reunião do Conselho Muni-

cipal da Juventude; e na estreia do musical “O Homem de La Mancha”, na Casa da Cultura 

de Santa Comba Dão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 10/07/2018, participou em reuniões com técnicos da Comissão de Coor-

denação e Desenvolvimento Regional do Centro, empresa adjudicatária e técnicos da 

Câmara Municipal, versando a análise de estudos prévios, relacionados com a reconstru-

ção moradias destruídas pelos incêndios de outubro de 2017; -------------------------------------------------  

 ------------- No dia 13/07/2018, participou na reunião do Núcleo Executivo da Rede Social; -------  

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

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

sos; visitas domiciliárias; reuniões no âmbito do apoio às vitimas dos incêndios, bem co-

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

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

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

pormenorizando aspetos relevantes das reuniões havidas com cada um dos beneficiários 

das empreitadas de recuperação das casas destruídas pelos incêndios florestais de ou-

tubro, dando enfoque de que estava previsto para o dia um de agosto o início das obras. 

Referiu-se às reuniões havidas no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, 

tendo mostrado um modelo de kit de prevenção para entregar às pessoas que vierem a 
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ser designadas como oficiais de segurança das aldeias. Concluiu, informando que na or-

dem do dia da próxima reunião iria ser agendado um ponto referente às obras de benefi-

ciação a levar a efeito no Barro do Barreiro. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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) Se pertencia à Câmara Municipal a tarefa de limpeza das casas de 

banho enquanto decorrem as Festas do Concelho. ii) Quando se vai para Casal da Torre 

existe uma casa em ruínas, questionando se a Câmara Municipal tinha conhecimento. iii) 

Perguntou se o traçado da Estrada para Vila Meã ia ou não ser alterado. iv) Relativamente 

à transferência de competências do Estado para as Autarquias, com especial incidência 

no tema da Educação, qual era o ponto de situação. ------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- Usou da palavra o Presidente da Câmara para responder às questões suscitadas 

e informar que em edições anteriores, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-

rios de Carregal do Sal, nunca tinha requerido o apoio desta Câmara Municipal na limpeza 

das casas de banho, enquanto decorrem as Festas, pertencendo-lhes tal incumbência. A 

situação de ruína do edifício existente, quando se vai para Casal da Torre, já se encontra-

va identificada e o proprietário já tinha sido notificado. No que diz respeito à estrada de 

Vila Meã, a mesma iria ficar conforme se encontra, estando a Câmara Municipal a fazer 

pequenas reparações e responder a pedidos formulados por munícipes. No que concerne 

às transferências do Estado para as autarquias, com especial enfoque para a área da 

Educação, informou ser um processo liderado pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, existindo já posições de desagrado de executivos de municípios com gran-



 

 

de dimensão, estando a aguardar-se pelo desenrolar do processo, entendendo que essa 

transferência não pode ser feita a qualquer preço. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- Usou da palavra para afirmar que lhe tinha sido solicitado por um munícipe a veri-

ficação se os trabalhados de recuperação que estavam a ser executados nas palheiras, 

identificadas no Percurso Patrimonial das Cimalhinhas, como Palheiras e Eiras da Laje 

Grande, localizadas na Vila de Cabanas de Viriato, iam ao encontro da sua localização 

histórica. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- Face a este pedido, o Presidente da Câmara solicitou a presença da técnica do 

planeamento e urbanismo, Cristina Silva, que deu os esclarecimentos referentes à 

localização histórica, tendo ainda informado que não era do conhecimento da Câmara 

Municipal a execução de obras de recuperação.  -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------- (0284/20180713) 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. ---------------------  

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

vinte e oito), referentes ao dia nove de julho de dois mil e dezoito, que apresentavam os 

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

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €3 988,64 (três mil, novecentos e oitenta e 

oito euros e sessenta e quatro cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Ban-

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

quantia de €3 087 017,17 (três milhões, oitenta e sete mil, dezassete euros e dezassete 
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cêntimos); o que perfaz um total de €3 091 005,81 (três milhões, noventa e um mil, cinco 

euros e oitenta e um cêntimos).   -------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €298,40 (duzentos e noventa e 

oito euros e quarenta cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carregal 

do Sal, a quantia de €182 321,28 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e um euros e 

vinte e oito cêntimos); o que perfaz um total de €182 619,68 (cento e oitenta e dois mil, 

seiscentos e dezanove euros e sessenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- 3. COMPROPRIEDADES --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0285/20180713) 3.1 CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚS-

TICO, ARTIGO N.º 4283 DA FREGUESIA DE PARADA. 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 2018/06/14 sob o n.º 239). -----  

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

do com a informação dos serviços número seis, datada de vinte e oito de junho do corrente 

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

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido para constituição de comproprieda-

de, referente ao artigo rústico quatro mil, duzentos e oitenta e três, da Freguesia de Para-

da, Concelho de Carregal do Sal, no âmbito do pedido formulado pela munícipe Alzira 

Marques Lourenço Costa, herdeira, nos termos e para os efeitos das disposições da Lei 

número noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro e suas ulteriores altera-

ções. Mais deliberou autorizar a emissão de certidão de compropriedade. -----------------------------   



 

 

 ------------- (0286/20180713) 3.2 CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS RÚS-

TICOS, ARTIGOS N.ºs 7439, 7440, DA FREGUESIA DE PARADA, 780 E ½ DO 4724, DA 

FREGUESIA DE CARREGAL DO SAL. EMISSÃO DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 54.º 

DA LEI N.º 91/95, DE 02 DE SETEMBRO (REDAÇÃO ATUAL). RATIFICAÇÃO DA CÂMARA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/06/20, sob o n.º 250). ----  

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

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

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido para constituição de comproprieda-

de, referente aos artigos rústicos sete mil, quatrocentos e trinta e nove e sete mil quatro-

centos e quarenta da Freguesia de Parada e artigos rústicos setecentos e oitenta e meta-

de do artigo quatro mil, setecentos e vinte e quatro, da Freguesia de Carregal do Sal, no 

âmbito do pedido formulado pela Advogada Ana Isabel Ribeiro, nos termos e para os efei-

tos das disposições da Lei número noventa e um barra noventa e cinco, de dois de se-

tembro e suas ulteriores alterações. Ratificou a decisão do Presidente da Câmara, Rogé-

rio Mota Abrantes, entretanto proferida. Mais deliberou autorizar a emissão de certidão de 

compropriedade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- TARDE INTERATIVA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0287/20180713) 4. TARDE INTERATIVA 2018-IPSS. INFORMAÇÃO DO SERVI-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/06/21, sob o n.º 963). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços, datada de quinze de junho 

do corrente ano, subordinada ao assunto supramencionado. A Vereadora Ana Cristina 
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Silva Sousa Borges usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa 

compreensão do tema em referência, evidenciando que era prática recorrente a Câmara 

Municipal apoiar esta iniciativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, no sen-

tido de apoiar a iniciativa em apreço. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- MELHORES ALUNOS 2017/2018 -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0288/20180713) 5. PRÉMIOS E OFERTAS POR CADA CICLO DE ENSINO. 

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

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

1048). ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Foi presente, na reunião, a proposta referente ao assunto supramencionada, 

subscrita pelo Vice-presidente da Câmara, José Sousa Batista, tendo este dado as expli-

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

a proposta apresentada seguia o modelo do ano anterior, nos termos seguintes: ------------------  

 ------------- Primeiro ciclo do ensino básico – seis alunos – um troféu, um certificado, um 

livro e um donativo de cinquenta euros. Segundo ciclo do ensino básico – cinco alunos – 

um troféu, um certificado, um livro e um donativo de oitenta euros. Terceiro ciclo do ensi-

no básico – cinco alunos – um troféu, um certificado, um livro e um donativo de cem eu-

ros. Ensino secundário (décimo segundo ano) – três alunos – um troféu, um certificado, 

um livro e um donativo de cento e vinte euros. Ensino Profissional – três alunos – um tro-

féu, um certificado, um livro e um donativo de cento e vinte euros. -------------------------------------------  

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

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



 

 

Vice-presidente da Câmara, José Sousa Batista, quer no que diz respeito à atribuição des-

tas distinções, quer no que diz respeito à realização de almoço convívio, da Cerimónia de 

Abertura do Ano Letivo de dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove a realizar no dia 

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

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

 ------------- (0289/20180713) 6.  INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS NAS FÉRIAS DESPORTIVAS. PEDIDO FORMULADO PELO NÚCLEO DE PAIS-

EM-REDE BEIRA- DÃO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.  ------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/06/18, sob o n.º 4693). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o email , datado de dezasseis de junho do corrente ano, 

emanado da Núcleo de Pais-em-Rede Beirão-Dão, subordinado ao assunto supramencio-

nado. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade aceitar a proposta apresentada, promovendo o apoio 

nos termos requeridos, viabilizando a participação de Lara Rodrigues Marques, Sara Isa-

bel Ribeiro Silva e Bruno David Ribeiro Silva, provenientes de famílias extremamente ca-

renciadas, a usufruir gratuitamente das Férias Desportivas. ------------------------------------------------------     

 ------------- VIATURAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0290/20180713) 7. TRANSFERÊNCIA DE VIATURA PARA A ARS CENTRO, IP. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/07/06, sob o n.º 1044). --  

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

do com a informação dos serviços número cento e vinte e nove, datada de quatro 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 ao tema em referência. --------------------  
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 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada, no sentido 

de se formalizar a transferência da viatura marca Renault Kangoo 66-01-LF, da posse do 

Município de Carregal do Sal para a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., de-

terminando aos serviços as diligências necessárias à eficácia desta deliberação. -----------------    

 ------------- MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTROS -----------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0291/20180713) 8. PEDIDO FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO, CULTURAL, RE-

CREATIVA, DESPORTIVA, JUVENIL E COMUNITÁRIA "A QUINTA". ANÁLISE E DELIBERA-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/06/18, sob o n.º 4680). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o email datado de dezasseis de junho do corrente ano, 

emanado da Associação Cultural, Recreativa, Desportiva, Juvenil e Comunitária “A Quin-

ta”, através do qual solicitou a utilização das Piscinas Municipais, às terças e quintas fei-

ras, por parte dos associados, no âmbito das atividades de Verão, requerendo as mesmas 

condições de anos anteriores. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade apoiar a Associação Cultural, Recreativa, Desportiva, 

Juvenil e Comunitária “A Quinta”, nas atividades em causa, nos mesmos termos e condi-

ções do ano anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- PARQUES INDUSTRIAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0292/20180713)9. AQUISIÇÃO DE TERRENOS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 



 

 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/07/09, sob o n.º 1050). --  

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

ado com a informação dos serviços datada 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. -----------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a aquisição de um terreno, sito à 

Vale da Joeira, Freguesia e Concelho de Carregal do Sal, pertença de Carlos Alves Ribeiro 

Dias, inscrito na matriz da Freguesia de Carregal do Sal sob o número quatro mil, oitocen-

tos e setenta e sete, pelo preço de € 6 780,00 (seis mil, setecentos e oitenta euros), de-

terminando aos serviços as diligências necessárias à eficácia desta deliberação. -----------------  

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

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

 ------------- (0293/20180713)10. ATA DA REUNIÃO DE 20 DE JUNHO DE 2018. ANÁLISE E 

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

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

do com a ata da reunião da Comissão de Trânsito, realizada no dia vinte de junho do corren-

te ano. 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 os assuntos decididos em sede de 

Comissão e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e sancio-

nar as deliberações tomadas pela Comissão de Trânsito, plasmadas na ata da reunião 

realizada no dia vinte de junho do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 11. CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS -------------------------------------------------------------------  
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 ------------- (0294/20180713)11.1 CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO, CHÃES, FIAIS DA 

TELHA, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/06/12, sob o n.º 235). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, em que é requerente o 

munícipe António João Milagres Marques,  que se encontrava capeado com a informação 

dos serviços datada de quatro do corrente mês e ano. --------------------------------------------------------------  

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

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

serviços, no sentido de haver o deferimento do pedido formulado pelo munícipe António 

João Milagre Marques e outorga do respetivo protocolo/contrato de cedências com con-

trapartidas, referente à cedência de espaço para domínio público municipal. -------------------------  

 ------------- (0295/20180713)11.2 ALARGAMENTO DA RUA DO LORETO, EM VILA MEÃ, 

FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. PROTOCOLO 2. 

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

 ------------- Foi presente, na reunião, a minuta de protocolo/contrato de cedência para o do-

mínio público a celebrar entre esta Câmara Municipal e o munícipe José Luís da Costa 

Figueiredo, casado com Adelina Figueiredo Nunes, no âmbito dos trabalhos de alarga-

mento da Rua do Loreto, em Vila Meã, Freguesia de Oliveira do Conde, Concelho de Car-

regal do Sal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

de cedência para domínio público, a celebrar entre esta Câmara Municipal e o munícipe 

José Luís da Costa Figueiredo, casado com Adelina Figueiredo Nunes. ----------------------------------  

 ------------- (0296/20180713)11.3 ALARGAMENTO DA RUA DO LORETO, EM VILA MEÃ, 



 

 

FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. PROTOCOLO 1. 

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

 ------------- Foi presente, na reunião, a minuta de protocolo/contrato de cedência para o do-

mínio público a celebrar entre esta Câmara Municipal e o munícipe António Fernando Pin-

to Dias, casado com Maria de Fátima da Cruz Dias, no âmbito dos trabalhos de alarga-

mento da Rua do Loreto, em Vila Meã, Freguesia de Oliveira do Conde, Concelho de Car-

regal do Sal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

de cedência para domínio público, a celebrar entre esta Câmara Municipal e o munícipe 

António Fernando Pinto Dias, casado com Maria de Fátima da Cruz Dias. ------------------------------  

 ------------- (0297/20180713)11.4 ALARGAMENTO DA EX-EN 337 – CABANAS DE VIRIATO- 

BEIJÓS. CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/06/21, sob o n.º 964). ----  

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

do com a informação dos serviços número trezentos e vinte e três, datada de dezanove de 

junho do corrente mês e ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

serviços, bem como a outorga do protocolo/contrato de cedência para o domínio público 

com contrapartidas, no âmbito dos trabalhos de alargamento da ex-Estrada Nacional tre-

zentos e trinta e sete, de Cabanas de Viriato para Beijós, a levar a efeito entre esta Câmara 

Municipal e o munícipe Leonel de Sousa Marques. --------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0298/20180713)11.5 EXECUÇÃO DE PASSEIOS NO ACESSO À PASSAGEM SU-
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PERIOR DA ESTRADA DE PINHEIRO, FREGUESIA E CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/06/26, sob o n.º 987). ----  

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

do com a informação dos serviços número trezentos e trinta e três, datada de vinte e cinco 

de junho do corrente mês e ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

serviços, bem como a outorga do protocolo/contrato de cedência para o domínio público 

com contrapartidas, no âmbito dos trabalhos de construção de passeio na ponte sobre a 

Linha Férrea da Beira Alta, na Estrada de Pinheiro, Freguesia e Concelho de Carregal do 

Sal, a levar a efeito entre esta Câmara Municipal e o munícipe Alexandre José Rodrigues 

de Sousa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0299/20180713)12. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS LAGES EM LACEIRAS. 

PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO ADICIONAL. INFORMAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/06/22, sob o n.º 976). ----  

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

com a informação dos serviços número trezentos e vinte e sete, datada de vinte e dois de 

junho do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

minuta do contrato adicional da empreitada de Pavimentação da Rua das Lajes, em La-

ceiras, no montante de €4 304,12 (quatro mil, trezentos e quatro euros e doze cêntimos), 



 

 

sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor, a celebrar com a firma Socitop Unipessioal, 

L.da. Ratificou, assim, a decisão do Presidente da Câmara, proferida em vinte e dois de 

junho do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- FEIRAS E MERCADOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- AQUISIÇÃO DE TERRENO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0300/20180713)13. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/07/05, sob o n.º 1037). --  

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

do com a informação dos serviços datada de cinco do corrente mês e ano. O Presidente da 

Câmara, Rogério Mota Abrantes, 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 concordar e aprovar a aquisição de terrenos, sitos à 

Fonte dos Pastores e Gavião, pertença de Amélia Borges de Melo Fernandes e Maria Júlia 

Borges de Melo, inscritos matricialmente sob os números seis mil cento e setenta e um, 

seis mil cento e sessenta e nove e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco, descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Carregal do Sal sob os dois mil e quarenta e nove, 

dois mil e quarenta e oito e dois mil e quarenta e sete, respetivamente, pelo preço de 

€8 000,00 (oito mil euros), determinando aos serviços as diligências necessárias à eficá-

cia desta deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 ------------- (0301/20180713)14. 3.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 3.ª ALTERAÇÃO ÀS 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/07/10, sob o n.º 1067). --  

 -------------  Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número vinte e oito, datada 

de dez do corrente mês e ano, que capeava a proposta da terceira alteração ao Orçamen-

to e às Grandes Opções do Plano do ano de dois mil e dezoito. ------------------------------------------------  

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

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

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

unanimidade a terceira alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (PPI e 

AMR), do ano de dois mil e dezoito, nos seguintes termos: -------------------------------------------------------   

-----------Orçamento da Despesa: Reforços de €43 000,00 (quarenta e três mil euros); e Di-

minuições de €43 000,00 (quarenta e três mil euros). ----------------------------------------------------------------  

 ------------- Grandes Opções do Plano: Reforços de €29 000,00 (vinte e nove mil euros); e 

Diminuições de €34 000,00 (trinta e quatro mil euros). --------------------------------------------------------------  

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

 ------------- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2019-------------------------------------------------------  

 ------------- (0302/20180713)15. LISTA PROVISÓRIA DE PROPOSTAS ADMITIDAS A VOTA-

ÇÃO E LISTA PROVISÓRIA DE PROPOSTAS EXCLUÍDAS.  INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/07/06, sob o n.º 1039). ----  

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

do com a informação/proposta do Vice-presidente da Câmara, José Sousa Batista, tendo 

este dado as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência. 

Salientou as conclusões havidas na reunião da Comissão Técnica de Análise das Propos-

tas, realizada no dia cinco do corrente mês e de que das seis propostas admitidas, três ti-



 

 

nham sido consideradas conformes e admitidas e sobre as restantes foram elaboradas 

propostas de exclusão, nos termos e com os fundamentos constantes da ata. Concluiu, 

referindo que de acordo com o estipulado no Regulamento do Orçamento Participativo 

Municipal, deverá a Câmara Municipal ratificar as decisões da Comissão de Análise Téc-

nica das Propostas, no que concerne à lista provisória das propostas admitidas e a lista 

provisória das propostas excluídas, tendo em vista posterior diligência que é a notificação 

dos proponentes, mormente dos das propostas excluídas para efeitos de recurso.  --------------  

 ------------ As propostas apresentadas foram as seguintes: -----------------------------------------------  

 ------------  1 (um) – Aldeia Segura pessoas seguras – cisterna para combate aos in-

cêndios; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  2 (dois) – Requalificação Escola Primária de Parada – Parque Infantil; ------------  

 ------------  3 (três) – Ajude a Ajudar; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  4 (quatro) – Requalificação para o Cristo-Rei; ---------------------------------------------------  

 ------------  5 (cinco) – Requalificação para a Inclusão; -------------------------------------------------------  

 ------------  6 (seis)– Pavimentação da Rua do Outeiro. ------------------------------------------------------  

 ------------- As propostas admitidas são as seguintes: --------------------------------------------------------------------  

 ------------  1 (um) – Aldeia Segura pessoas seguras – cisterna para combate aos in-

cêndios; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  2 (dois) – Requalificação Escola Primária de Parada – Parque Infantil; ------------  

 ------------  5 (cinco) – Requalificação para a Inclusão. -------------------------------------------------------  

 ------------- As propostas com projeto de exclusão, com os fundamentos ínsitos na ata da 

Comissão, são as seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  3 (três) – Ajude a Ajudar; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  4 (quatro) – Requalificação para o Cristo-Rei; ---------------------------------------------------  

 ------------  6 (seis)– Pavimentação da Rua do Outeiro. ------------------------------------------------------  
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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, tendo 

em conta os documentos constantes do processo, determinando as diligências necessá-

rias à eficácia desta deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- FORNECIMENTOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0303/20180713)16. FORNECIMENTO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO. RELATÓRIO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/07/05, sob o n.º 1034). --  

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

com o Relatório Final do Júri, datado de quatro do corrente mês e ano. O Presidente da 

Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar as explicações tidas por adequa-

das à boa compreensão do tema em referência, nomeadamente a tramitação havida, reme-

tendo esclarecimentos adicionais para  o conteúdo da documentação processual. -----------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar com a adjudicação do fornecimento do ga-

sóleo rodoviário à empresa Repsol Portuguesa, pelo preço e condições da sua proposta, de 

€143 370,00 (cento e quarenta e três mil, trezentos e setenta euros), sem inclusão do IVA à 

taxa legal em vigor, para o período de trinta e seis meses. Deliberou, de igual modo, aprovar 

a minuta do contrato a celebrar entre o Município de Carregal do Sal e a empresa adjudica-

tária, nos termos apresentados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 17. PESSOAL AUTÁRQUICO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0304/20180713) 17.1 ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS COM ATIVIDA-

DES PRIVADAS. REQUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 4825. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/06/22, sob o n.º 4825). --  



 

 

 ------------- Foi presente, na reunião, o requerimento formulado pela trabalhadora Sílvia Ma-

nuela Durães Gomes, referente a um pedido de autorização para acumulação de funções 

públicas com funções ou atividades privadas, encontrando-se o mesmo enquadrado nos 

termos da legislação em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela trabalhadora Sílvia 

Manuela Durães Gomes, referente à acumulação de funções públicas com funções ou 

atividades privadas, nos termos requeridos e da legislação em vigor. --------------------------------------  

 ------------- (0305/20180713) 17.2 ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS COM ATIVIDA-

DES PRIVADAS. REQUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 1025. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/07/04, sob o n.º 1025). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o requerimento formulado pelo trabalhador Joaquim 

Silva Costa, referente a um pedido de autorização para acumulação de funções públicas 

com funções ou atividades privadas, encontrando-se o mesmo enquadrado nos termos 

da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pelo trabalhador Joaquim 

Silva Costa, referente à acumulação de funções públicas com funções ou atividades pri-

vadas, nos termos requeridos e da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------  

 ------------- LICENCIAMENTO DE RECINTOS -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0306/20180713) 18. RECINTOS IMPROVISADOS. INFORMAÇÃO DOS 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/06/29, sob o n.º 1010). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado que se encontrava capeado 
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com a informação dos serviços número cento e vinte e quatro, datada de vinte e nove de 

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

para apresentar e justificar este ponto da ordem do dia, remetendo esclarecimentos adi-

cionais para o conteúdo da documentação.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Este assunto foi amplamente debatido, tendo surgido dúvidas sobre a melhor 

adoção a tomar, perante a omissão legislativa e também pela necessidade de salvaguar-

dar dos diretores das associações e das entidades promotoras de divertimentos públicos. -  

 ------------- Analisado em pormenor este assunto, decorrida votação nominal, a Câmara Mu-

nicipal deliberou por unanimidade não fixar quaisquer valores de cobertura, face à omis-

são da lei sobre essa fixação, sendo obrigação dos serviços, quando da instrução dos 

processos, avaliar sobre a existência de apólice de seguro de responsabilidade civil e de 

acidentes pessoais. Mais deliberou solicitar um parecer jurídico sobre o assunto ao Gabi-

nete Jurídico e Contencioso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0307/20180713) 19. 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, trezentos e trinta e cinco e termo no número mil, quatrocentos e sessenta e 

três, no valor de €474 005,35 (quatrocentos e setenta e quatro mil, cinco euros e trinta e 

cinco 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. ---   

 ------------- (0308/20180713) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ----------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente dezassete horas e quinze 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0309/20180713) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------  

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

da a reunião, quando eram dezassete horas e trinta minutos, procedendo à assinatura da 

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

 

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

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

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


