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ATA NÚMERO CATORZE (2017-2021), DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARRE-

GAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DO 

ANO DE 2018: -------------------------------------------------------------------   

 ------------- Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 vinte e uma 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. 184) -----------------------------------------------------------  

 ------------- 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. (a fls.184) --------------------------  

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.184 a 186v) ----------------------------------------  

 ------------- 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.184 a 186v)-------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.186v a 191) -----------------------------------------------------------  

 ------------- DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (a fls.186v) ----------------------------  

 ------------- 3. INFORMAÇÕES (a fls.186v) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.186v a 187) -------------------------------------------------------------------  
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 --------- 4. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.186v a 187) ----------------------  

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.187 a 187v) --------------------------------------------  

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

fls.187) -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5. PEDIDO FORMULADO POR MARIA FERNANDA CARDOSO ALMEIDA. RATIFI-

CAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.187 a 187v) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.187v) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- BOLSAS DE ESTUDO (a fls.187v) -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 6. ANO LETIVO 2017/2018. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E 

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

 ------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.187v a 188v) ----------------  

 ------------- APOIOS (a fls.187v a 188v)---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7. APOIO À CONTRACANTO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL – MUSICAL “NEM TUDO 

O TEMPO LEVOU”. DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. RATIFICAÇÃO DA CÂMA-

RA MUNICIPAL. (a fls.187v a 188v) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 8. PEDIDO DE INSTALAÇÕES DA CANTINA DA EX-ESCOLA DO 1º CEB DE 

CABANAS DE VIRIATO. EMAIL DA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DE CABANAS DE 

VIRIATO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.188v) ----------------------------  

 ------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE (a fls. 189) --------------------------------------------------------   

 ------------- AQUISIÇÃO DE VIATURA  (a fls. 189) ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9. PROPOSTA DA SHINELIMIT. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-

PAL. (a fls.189) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PODA E/OU ABATE DE ÁRVORES (a fls.189 a 189v) ----------------------------------------------------  

 ------------- 10. OFÍCIO DO CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO À RUA ANTÓNIO AUGUSTO MA-

GALHÃES Nº 9, EM CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-



 

PAL. (a fls.189 a 189v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

fls.189v a190) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11. CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS (a fls.189v a 190) -------------------------------------  

 ------------- 11.1 ANA ISABEL ABRANTES RIBEIRO. ALARGAMENTO DA RUA DA ALAGOA, 

CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.189v) ---------  

 ------------- 11.2 ROGÉRIO MOTA ABRANTES. ALARGAMENTO DA RUA DA ALAGOA, CAR-

REGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.189v a 190) ------  

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.190 a 191v) ----------------------------------------------------  

 ------------- PESSOAL AUTÁRQUICO (a fls.190 a 190v)-------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. HABILITAÇÃO DE CONDUÇÃO DE TRATORES E DUMPERS. INFORMAÇÃO 

DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.190 a 190v) ------  

 ------------- CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE INTERCARREIRAS (a fls.190 a 190v) ------------------  

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

NICIPAL. (a fls.190 a 190v) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PME LÍDER E PME EXCELÊNCIA (a fls.190v) ----------------------------------------------------------------  

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

NICIPAL. (a fls.190v) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (a fls.190v a 191) ---------------------------------------------------------  

 ------------- 15. REQUERIMENTO DA FERROVIAL E PARECER JURÍDICO. ANÁLISE E DELIBE-

RAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.190v a 191) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.191) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.191) ------------------------------------------------------  

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

deliberações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ------------- ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO  -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0168/20180424) 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. -------------  

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

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

 ------------- (0169/20180424) 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 15/04/2018, esteve presente no 34.º aniversário da Associação Recreati-

va e Cultural de Pinheiro;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 16/04/2018, esteve presente na reunião extraordinária do Conselho In-

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

 ------------- No dia 17/04/2018, esteve presente numa reunião com o promotor da Central 

Termoelétrica de Viseu (CTV); ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 18/04/2018, esteve presente numa reunião de apresentação do estudo de 

agregação dos Serviços de Saneamento (RPG), na Câmara Municipal de Tondela; e no ato 

de formalização de aceitação de cargos e primeira reunião do Conselho Municipal de 

Educação;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 19/04/2018, esteve presente numa conferência de imprensa de apresen-

tação do projeto "Aldeias da Serra do Caramulo"; na assinatura do protocolo relativo à 

Requalificação das Linhas de Água afetadas pelos Incêndios de 2017; numa reunião com 

a empresa Ferrovial; e na assembleia intermunicipal da Associação de Municípios da Re-

gião do Planalto Beirão;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 20/04/2018, esteve presente numa reunião com o Senhor Ministro das 



 

Infraestruturas, em Lisboa;------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 21/04/2018, esteve presente nas comemorações do aniversário do Palá-

cio do Gelo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 23/04/2018, esteve presente numa reunião da Fundação Comendador 

José Nunes Martins; na conferência de imprensa Pela Requalificação Completa e Ade-

quada do IP3; e na assembleia intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão 

Lafões; -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 24/04/2018, reuniu com o Vice-presidente da Direção e com o Coman-

dante dos Bombeiros de Cabanas de Viriato; e esteve presente na assinatura do contrato 

de financiamento da Ecopista do Vouga, no âmbito do Programa Valorizar, com a presen-

ça da Senhora Secretária de Estado do Turismo e do Senhor Ministro da Economia. A este 

propósito deu informações detalhadas, tendo informado que a Ecopista/Ciclovia de Car-

regal do Sal, de ligação à Casa do Passal à Ecopista do Dão se encontrava aprovada. ----------  

 -------------  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 16/04/2018, reuniu com elementos da Porto Editora; e com João Ataíde: -----  

------------- No dia 18/04/2018, participou numa reunião relacionada com a promoção do 

Sucesso Escolar, na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; e esteve presente no 

ato de formalização de aceitação de cargos e primeira reunião do Conselho Municipal de 

Educação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------- No dia 19/04/2018, participou na assembleia intermunicipal da Associação de 

Municípios da Região do Planalto Beirão; e assembleia participativa do Orçamento Parti-

cipativo Municipal do ano de 2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------   



Livro 95 
Folha  ________  

 
 _________________  

 

------------- No dia 20/04/2018, reuniu com elementos da Delegação de Oliveira do Conde da 

Cruz Vermelha Portuguesa;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 21/04/2018, esteve presente no Grande Concerto de Primavera, promovi-

do pela Fundação Lapa do Lobo; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 22/04/2018, esteve presente no evento “Música no Museu”, no âmbito da 

comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios; -------------------------------------------------  

------------- No dia 24/04/2018, participou numa reunião no âmbito da promoção do Sucesso 

Escolar, na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. -------------------------------------------------------  

 ------------- O Vice-presidente da Câmara usou da palavra para dar pormenores acerca das 

reuniões havidas no âmbito do projeto do Sucesso Escolar, onde também tinha participa-

do o Agrupamento de Escolas. Disse terem sido aferidos os parâmetros e estratégias a 

seguir, de molde a garantir as elegibilidades das candidaturas, para que não se corram 

riscos, quanto às respetivas elegibilidades. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- A propósito da Educação, informou que antevia uma situação relacionada com a 

planificação da rede escolar do ano letivo de dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove, 

mais propriamente com a atribuição de uma quarta turma do primeiro ciclo na Escola 

Básica Integrada Aristides Sousa Mendes, em Cabanas de Viriato. Disse que essa turma 

tem existido e funcionado sem autorização oficial, de acordo com o que foi propagande-

ado e prometido aquando da abertura dos Centros Educativos. Contudo, por parte da 

DGEstE, não houve uma posição formal e expressa para a atribuição e funcionamento 

dessa quarta turma. Informou que no início do ano letivo anterior, o Conselho Municipal 

de Educação tomou uma posição sobre o assunto, que enviou às instâncias governamen-

tais, mas sobre a qual não obteve resposta. Informou que no último ano, a Câmara Muni-

cipal de Carregal do Sal não estivera representada na reunião de planificação da rede es-

colar, devido, supostamente, a uma deficiência técnica na receção de emails, o que não 



 

permitiu o conhecimento atempado do dia e hora. A reunião deste ano, especificamente 

destinada à planificação da rede escolar do ano de dois mil e dezoito barra dois mil e de-

zanove, está marcada para o próximo dia quatro de maio, em Coimbra, na qual irá estar 

presente em representação do Município. Disse pretender, nessa reunião, caso o Executi-

vo Camarário assim o entenda e concorde, tomar uma posição vincada e firme que passa 

pela elucidação da situação em causa e pela falta de resposta da DGEstE, no sentido de 

exigir, definitivamente, o que foi propagandeado e prometido aquando da abertura dos 

Centros Educativos. Sobre esta posição a tomar, o Executivo Camarário deu o seu aval 

unânime. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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 18/04/2018, esteve presente numa reunião da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, em Tondela; e numa sessão de esclarecimento com a Autoridade da 

Mobilidade e dos Transportes, no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros, na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, que teve 

como tema principal a explicação do regime jurídico e do processo; ---------------------------------------  

 ------------- No dia 19/04/2018, esteve presente numa audiência, no Ministério Público, em 

Santa Comba Dão, no âmbito da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; ---------------------  

 ------------- No dia 20/04/2018, esteve presente numa reunião do Conselho Local de Ação 

Social, destacando a presença da ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Por-

tugal, do IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude e dos GIPS da Guarda 

Nacional Republicana. Aproveitou a oportunidade para informar que a ACAPO presta 

apoio a onze famílias invisuais. O IPDJ promove anualmente alguns projetos para jovens 

dos 18 aos 30 anos, em que o do voluntariado jovem garante um certificado para efeitos 
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curriculares, que tem alguma importância. A terceira companhia dos GIPS de Santa Com-

ba Dão da Guarda Nacional Republicana deu conta do muito que há a fazer no âmbito das 

medidas de prevenção e de defesa da floresta contra incêndios. Concluiu a sua interven-

ção, informando que o Conselho Local de Ação Social vai promover, durante o mês de 

maio, em todas as Freguesias, ações de sensibilização subordinadas ao tema “Compor-

tamentos Aditivos e Dependências”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CPCJ e da Comissão de Proteção de Idosos; visitas domiciliárias; reuniões no âmbito do 

apoio às vitimas dos incêndios, bem como a coordenação e distribuição de apoios e or-

ganização do Mercado de Rua. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- Usou da palavra o Vereador Toni Serge Costa Ribeiro para abordar os seguintes 

assuntos: Quis saber o ponto de situação, seis meses após a tragédia, da implementação 

do programa de recuperação das casas que foram destruídas ou danificadas pelos in-

cêndios florestais de outubro de dois mil e dezassete. O segundo assunto foi relacionado 

com a descentralização e com o facto da Junta de Freguesia de Beijós ir ter a curto prazo 

e em funcionamento um Espaço do Cidadão, perguntando se a Câmara Municipal iria 

afetar pessoal camarário para garantir o bom funcionamento dessa estrutura.  ---------------------  

 ------------- Presidente da Câmara Municipal – Respondeu às questões suscitadas, referindo 

que tudo o que tinha sido dito, as facilidades e simplificação apontadas, nada disso foi 

concretizado e os serviços camarários têm estado empenhados em responder e corres-

ponder às solicitações.  No que diz respeito ao Espaço do Cidadão, informou que a Junta 

de Freguesia de Beijós quando se candidatou assumiu esse encargo. ------------------------------------  

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



 

 ------------- O Presidente da Câmara concluiu a sua intervenção, dando a conhecer alguns 

assuntos para serem agendados na ordem do dia da próxima reunião desta Câmara Mu-

nicipal e bem assim do compromisso da empresa que está a fazer o estudo do custo das 

ETAR’s de o entregar até ao dia sete do próximo mês de maio. ------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------- (0170/20180424) 3. INFORMAÇÕES -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

do constatado que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/20, sob o n.º 586). ----  

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

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

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

 ------------- (0171/20180424) 4. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. ---------------------  

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

e quatro), referentes ao dia dezanove de abril de dois mil e dezoito, que apresentavam os 

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

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €4 665,91 (quatro mil, seiscentos e ses-

senta e cinco euros e noventa e um cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, 

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

quantia de €2 854 195,62 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e no-

venta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos); o que perfaz um total de €2 858 861,53 
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(dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um euros e cin-

quenta e três cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €461,76 (quatrocentos e ses-

senta e um euros e setenta e seis cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, 

em Carregal do Sal, a quantia de €142 387,44 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e 

oitenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos); o que perfaz um total de €142 849,20 

(cento e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove euros e vinte cêntimos).  --------------  

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

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro, previamente à análise do ponto seguinte, 

mostrou impedimento e saiu da Sala. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- (0172/20180424) 5. PEDIDO FORMULADO POR MARIA FERNANDA CARDOSO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/11, sob o n.º 542). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado. A Vereadora Ana Cristina 

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

compreensão do tema em referência, evidenciando o enquadramento regulamentar apli-

cável. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela munícipe Maria Fer-

nanda Cardoso Almeida, referente aos benefícios do tarifário social a famílias carencia-

das, por, no caso em apreço, estarem reunidos os requisitos a que alude o número seis do 

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

Serviços em vigor e bem assim da prática seguida para pedidos similares, ficando a re-



 

querente com a obrigação de, anualmente, proceder à atualização dos seus dados. -------------  

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro retomou as suas funções. --------------------------------  

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

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

 ------------- (0173/20180424) 6. ANO LETIVO 2017/2018. INFORMAÇÃO DOS 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/19, sob o n.º 574). ----  

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

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

referência, recordando o que tinha sido deliberado na última reunião. -------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar definitivamente a proposta apre-

sentada, no que diz respeito à atribuição de bolsas de estudo, ratificando a decisão toma-

da pelo Vice-presidente da Câmara, datada de dezanove de abril de dois mil e dezoito. 

Nestes termos, das vinte candidaturas, quatro não foram contempladas por não reuniram 

os requisitos regulamentares, duas são enquadráveis no escalão um e catorze no escalão 

dois no concernente aos respetivos valores. -------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 ------------- (0174/20180424) 7. APOIO À CONTRACANTO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL – 

MUSICAL “NEM TUDO O TEMPO LEVOU”. DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. 

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

 ------------- Foi presente, na reunião, o despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado 

de dezasseis do corrente mês e ano, referente ao assunto supramencionado, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- “Na sequência da reunião havida no passado dia 23 de fevereiro de 2018, com o 

encenador António Leal, da ContraCanto – Associação Cultural e da informação prestada 

aos restantes membros da Câmara Municipal sobre a possibilidade de ser atribuído um 

apoio no âmbito do Musical “Nem Tudo o Tempo Levou”; --------------------------------------------------------  

 ------------- E, considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- a) É competência própria da Câmara Municipal (…) deliberar sobre as formas de 

apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 

execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município (…), 

conforme alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- b) A ContraCanto, através dos espetáculos que tem realizado, tem cumprido 

exemplarmente o preceito legal atrás mencionado, com especial enfoque para a 

qualidade dos espetáculos, o que tem elevado o bom nome do Concelho; ------------------------------  

 ------------- c) Apesar de este assunto ter sido apresentado, informalmente, na reunião da 

Câmara Municipal e de ter havido unanimidade dos seus membros, não foi feito o seu 

agendamento, para efeitos de deliberação em conformidade, sendo certo que os 

espetáculos foram realizados nos passados dias 29, 30 e 31 de março de 2018; -------------------  

 ------------- d) Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser 

possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente pode praticar 

quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na 

primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade; -------------------------------  

 ------------- DETERMINO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1 – A Atribuição à ContraCanto – Associação Cultural do montante de €2 500,00 

(dois mil e quinhentos euros), como forma de apoio desta Câmara Municipal no âmbito 

do Musical  “Nem Tudo o Tempo Levou”, realizado no Centro Cultural de Carregal do Sal, 



 

nos passados dias 29, 30 e 31 de março de 2018; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2 – A apresentação deste despacho na próxima reunião desta Câmara Municipal, 

a levar a efeito no dia 24 de abril de 2018, para efeitos de ratificação.” ------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o apoio atribuído de €2 500,00 

(dois mil e quinhentos euros), à ContraCanto – Associação Cultural, nos termos apresen-

tados, ratificando o despacho do Presidente da Câmara, proferido em dezasseis do cor-

rente mês e ano e que foi transcrito nesta ata. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0175/20180424) 8. PEDIDO DE INSTALAÇÕES DA CANTINA DA EX-ESCOLA DO 

1º CEB DE CABANAS DE VIRIATO. EMAIL DA A ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DE 

CABANAS DE VIRIATO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/16, sob o n.º 3054). --  

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

da Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato, contendo um pedido de instalações da 

cantina da ex-escola do primeiro ciclo de Cabanas de Viriato. O Vice-Presidente da Câma-

ra usou da palavra para descrever as diligências havidas acerca do tema em análise, refe-

rindo que previamente à elaboração do contrato de comodato, a outorgar entre a Câmara 

Municipal e a Associação, iria falar com o Diretor do Agrupamento de Escolas do Conce-

lho, no sentido de aferir se nas instalações em causa existe algum material e ou equipa-

mento que deva ser retirado, havendo, provavelmente, necessidade de efetuar uma veda-

ção entre este espaço e o atual Jardim de Infância Angelina Sousa Mendes. -------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar com a cedência a formular através da ce-

lebração de um contrato de comodato a outorgar entre a Câmara Municipal, órgão execu-

tivo do Município de Carregal do Sal e a Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato. ------  
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 ------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------   

 ------------- AQUISIÇÃO DE VIATURA  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0176/20180424) 9. PROPOSTA DA SHINELIMIT. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

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

 ------------- Face à consulta feita ao mercado, no âmbito da aquisição de uma viatura equipa 

com kit de primeira intervenção, destinada a uma equipa de sapadores florestais, foi pre-

sente na reunião um orçamento no montante de €71 321,96 (setenta e um mil, trezentos e 

vinte e um euros e noventa e seis cêntimos), da empresa Shinelimit – Unipessoal, L.da, 

com sede em Azinhaga do Campo da Bola, Viana do Alentejo. O Presidente da Câmara 

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

ma em referência, recordando o que já tivera oportunidade de informar na reunião ante-

rior. -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade aprovar a abertura do respetivo procedimento para a 

aquisição da citada viatura e equipamento associado, determinando aos serviços as dili-

gências tidas por necessárias à eficácia desta deliberação. ------------------------------------------------------  

 ------------- PODA E/OU ABATE DE ÁRVORES ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0177/20180424) 10. OFÍCIO DO CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO À RUA ANTÓ-

NIO AUGUSTO MAGALHÃES Nº 9, EM CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/11, sob o n.º 541). ----  

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

cinco, datada de onze do corrente mês e ano, que capeava um pedido oportunamente 

formulado pela Administração do Condomínio do Prédio da Rua António Augusto Maga-

lhães, para poda ou corte dos cedros e árvores existentes ao lado do prédio. -------------------------  



 

 ------------- 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 se proceder ao corte dos cedros e das árvores em causa. --------------------------------------------  

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

 ------------- 11. CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS -------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0178/20180424) 11.1 ANA ISABEL ABRANTES RIBEIRO. ALARGAMENTO DA 

RUA DA ALAGOA, CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-

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

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

do com a minuta do protocolo de cedência para o domínio público, no âmbito das ações 

preparativas para o alargamento da Rua da Alagoa, sita nesta Vila, Freguesia e Concelho de 

Carregal 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 o domínio público (alargamento da Rua da Alagoa), a outorgar com a 

munícipe Ana Isabel Abrantes Ribeiro, tendo em vista a cedência de cinquenta e três me-

tros quadrados do prédio rústico sua pertença, inscrito matricialmente sob o número qua-

tro mil, cento e seis, da Freguesia de Carregal do Sal. ----------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara, previamente ao início da apreciação do ponto seguinte, 

mostrou impedimento, retirou da Sala e deu a presidência ao Vice-presidente da Câmara. ---  

 ------------- (0179/20180424) 11.2 ROGÉRIO MOTA ABRANTES. ALARGAMENTO DA RUA DA 

ALAGOA, CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------  

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

do com a minuta do protocolo de cedência para o domínio público, no âmbito das ações 

preparativas para o alargamento da Rua da Alagoa, sita nesta Vila, Freguesia e Concelho de 



Livro 95 
Folha  ________  

 
 _________________  

 

Carregal 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 o domínio público (alargamento da Rua da Alagoa), a outorgar com o 

munícipe Rogério Mota Abrantes, tendo em vista a cedência de noventa e quatro metros 

quadrados do prédio rústico sua pertença, inscrito matricialmente sob o número quatro 

mil, cento e três, da Freguesia de Carregal do Sal. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara Municipal retomou as suas funções. -----------------------------------  

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

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

 ------------- (0180/20180424) 12. HABILITAÇÃO DE CONDUÇÃO DE TRATORES E DUMPERS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/18, sob o n.º 569). ----  

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

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

do. O Presidente da Câmara usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas 

à boa compreensão do tema em referência, referindo-se, em especial, às diligências que 

tinha feiro com o Chefe de Divisão de Obras Municipais e Ambiente. ---------------------------------------  

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

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

cando a decisão de concordância proferida pelo Presidente da Câmara, em dezoito do 

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

 ------------- CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE INTERCARREIRAS ------------------------------------------------  

 ------------- (0181/20180424) 13. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

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



 

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/06, sob o n.º 515). ----  

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

com a informação dos serviços número sessenta, datada de seis do corrente mês e ano. O 

Vice-presidente usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa com-

preensão do tema em referência, evidenciando que o mapa de pessoal do ano de dois mil e 

dezoito, em vigor, já previa estas situações de consolidação, havendo agora necessidade 

de se proceder à formalização das mesmas. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

te à consolidação das mobilidades intercarreiras dos trabalhadores Ofélia da Conceição 

Fonseca Carvalho e José Alfredo Fonseca Rodrigues, com efeitos reportados a um abril 

de dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PME LÍDER E PME EXCELÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0182/20180424) 14. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/11, sob o n.º 538). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número sessenta e quatro, 

datada de onze do corrente mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado.  ------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar com a distinção das empresas PME Líder 

e PME Excelência, a levar a efeito no âmbito das comemorações do Dia do Município (Fe-

riado Municipal), seguindo a prática de anos anteriores, determinando aos serviços as 

diligências tidas por necessárias à eficácia desta deliberação. -------------------------------------------------   

 ------------- OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0183/20180424) 15. REQUERIMENTO DA FERROVIAL E PARECER JURÍDICO. 
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ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/19, sob o n.º 576). ----  

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

ado com o parecer jurídico dos serviços número setenta e sete, datado de dezanove do 

corrente mês e ano. O Presidente da Câmara usou da palavra para dar as explicações 

tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, remetendo esclareci-

mentos adicionais para o conteúdo da documentação processual. -----------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e ratificar o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de vinte do corrente mês e ano, no sentido de notificar a empresa Ferro-

vial Serviços de que o valor a considerar para efeitos de reparação das patologias deteta-

das é o valor total das garantias acionadas (€150 476,18 – cento e cinquenta mil, quatro-

centos e setenta e seis euros e dezoito cêntimos), pelo que só com a comprovação do 

efetivo e integral pagamento do valor correspondente ao total das garantias acionadas, 

será possível fazer as comunicações  às respetivas entidades. ------------------------------------------------  

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

 ------------- (0184/20180424) 16. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS.  -----------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara informou o restante Executivo Camarário dos pagamen-

tos havidos, a que se referiam as autorizações com início no número seiscentos e noven-

ta e sete e termo no número oitocentos e treze, no valor de €222 386,16 (duzentos e vinte 

e dois mil, trezentos e oitenta e seis euros e dezasseis 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. ---------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 ------------- (0185/20180424) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ----------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente vinte e duas horas, quando o Presidente deu por concluída a 

agenda da ordem do dia desta reunião, tendo solicitado ao Chefe da Divisão de Adminis-

tração Geral que procedesse à leitura da ata que, para constar, tinha sido, entretanto, ela-

borada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0186/20180424) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------  

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

da a reunião, quando eram vinte e duas horas e quinze minutos, procedendo à assinatura 

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

 

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

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

 

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

 

 

 


