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ATA NÚMERO TREZE (2017-2021), DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARRE-

GAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DO 

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

 ------------- Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Carregal 

do Sal, Edifício dos Paços do Concelho, Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente o Execu-

tivo 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.168v a 172) ----------------------------------------   

 ------------- 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.168v a 172) -------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.172 a 182) -------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls. 172) ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls. 172)----------------------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.172 a 174) ----------------------------------------------------------  

 ------------- OBRAS PARTICULARES (a fls.172 a 172v) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. PROCESSO DE OBRAS N.º 48/2017. LOCAL: QUINTA DA NAVE – FIAIS DA TE-



 

LHA – CARREGAL DO SAL. ÁREA DE TERRENO A SER CONTABILIZADA PARA CÁLCULO 

DE TMU´S. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MU-

NICIPAL. (a fls.172 a 172v) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- COMPROPRIEDADES (a fls.172v) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO, ARTIGOS N.ºS 

562.º, 565.º E 566.º,   DA FREGUESIA DE PARADA. REQUERENTE: URBANA COIMBRA DE 

SOUSA. 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.172v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- DESTAQUES (a fls.173)---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 5. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA TOTAL DE 1672,00 M2, 

SITO À RUA DA ALAGOA, FREGUESIA E CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. REQUEREN-

TE: JOSÉ MANUEL LOPES. (a fls.173) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PROPRIEDADE HORIZONTAL (a fls.173 a 174v) ----------------------------------------------------------  

 ------------- 6. PROCESSO DE OBRAS N.º 56/2017. RECONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA 

UNIFAMILIAR - DIVISIONAMENTO DE PRÉDIO URBANO EM REGIME DE PROPRIEDADE 

HORIZONTAL, SITO À RUA S. JOÃO DE DEUS, NA LOCALIDADE E FREGUESIA DE BEIJÓS, 

CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. REQUERENTE: MARIA AMÉLIA PAIS BATISTA. (a 

fls.173 a 174v) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.174v a 175) --------------------------------------------  

 ------------- APOIOS (a fls.174v)---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7. APOIO À VÁRIOS - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL - EMPRE-

GO PROTEGIDO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.174v) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- ACOLHIMENTO DE REFUGIADOS (a fls.174v a 175) ----------------------------------------------------  
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  ------------- 8. COOPERAÇÃO. OFÍCIO DA FUNDAÇÃO COMENDADOR JOSÉ NUNES MAR-

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

PAL. (a fls.174v a 175) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.175) -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9. AVISO CENTRO 04-2017-06: REABILITAÇÃO NOS BAIRROS SOCIAIS (EFICIÊN-

CIA ENERGÉTICA). INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMA-

RA MUNICIPAL. (a fls.175) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.175 a 176v) ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- BOLSAS DE ESTUDO (a fls.175v) -----------------------------------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.175v) ---------------------------------------------------------------  

 ------------- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIO ESCOLAR (a fls.175v a 176) -------   

 ------------- 11. ANO LETIVO 2018-2019. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBE-

RAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.175v a 176) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- APOIOS (a fls. 176) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. CONTRATO CEI - MARISA FIGUEIREDO CASTANHEIRA. OFÍCIO DA COORDE-

NADORA DA UCSP DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MU-

NICIPAL. (a fls. 176) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- EMPREITADAS (a fls.176 a 176v) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 13. "SAÚDE DE PROXIMIDADE - REABILITAÇÃO DA EXTENSÃO DO CENTRO DE 

SAÚDE DE CABANAS DE VIRIATO" - APLICAÇÃO DE MASSA DE CARAPAS EM PAREDES 

INTERIORES - TRABALHOS A MAIS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBE-

RAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.176 a 176v) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTROS (a fls.176v) ---------------------------------------------------   

 ------------- 14. CASA DA BEIRA ALTA. INSCRIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMO SÓCIA. 



 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.176v) --------------------------------------------  

 ------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE (a fls.176v a 177) ---------------------------------------------  

 ------------- PROTOCOLO (a fls.176v a 177) -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 15. REQUALIFICAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA AFETADAS PELOS INCÊNDIOS DE 

2017. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.176v a 177) -----------------------  

 ------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (a fls.177 

a 177v) -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16.CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS (a fls.177 a 177v) --------------------------------------  

 ------------- 16.1 ALARGAMENTO DA BERMA DA ESTRADA DE PINHEIRO E RUA DA CARRI-

CEIRA EM CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.177) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16.2 ALARGAMENTO DA RUA DA ALAGOA EM CARREGAL DO SAL. 

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

fls. 177v) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (a fls.177v a 

179) ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- INVENTÁRIO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (a fls.177v a 178v) ----  

 ------------- 17. INVENTÁRIO DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DO 

MUNICÍPIO E RESPETIVA AVALIAÇÃO, BEM COMO OS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DO ANO DE 2017 - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.177v a 178v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- REVISÃO ORÇAMENTAL (a fls.178v a 179) ------------------------------------------------------------------   

 ------------- 18. 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI E 

AMR) DO ANO DE 2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.178v 

a 179) ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.179 a 182) ------------------------------------------------------  

 ------------- PROJETO REVIVE (a fls.179 a 179v) -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 19. PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERREG (POCTEP) - PROJETO REVIVE - 

CARTA DE APOIO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.179 a 179v) --  

 ------------- DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS (a fls. 179v) -----------------------------  

 ------------- 20. PROPOSTA DE ATIVIDADE APRESENTADA POR BRUNO LUÍS GALHARDO 

ELIAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 179v) -------------------------------  

 ------------- EQUIPAMENTOS USADOS (a fls.179v) -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 21. PEDIDO FORMULADO POR JOSÉ CARLOS DUARTE CARREIRA. INFORMAÇÃO 

DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.179v) ----------------  

 ------------- REUNIÕES ORDINÁRIAS (a fls. 180) ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 22. ALTERAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ABRIL 

DA CÂMARA MUNICIPAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.179v) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- BAR DO PARQUE ALZIRA CLÁUDIO (a fls.180) ------------------------------------------------------------  

 ------------- 23. CESSÃO DE EXPLORAÇÃO. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. MINUTA DO 

CONTRATO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.180) ------------------------  

 ------------- PISCINAS MUNICIPAIS (a fls.180 a 180v) --------------------------------------------------------------------  

 ------------- 24. MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.180 a 180v) ----------------------------------  

 ------------- 25. ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA (a fls.180v a 181v) ---------------------------------------  

 ------------- 25.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE BEIJÓS. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.180v) ---------------------------------------------------------------  

 ------------- 25.2 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE PARADA. ANÁLISE 

E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 181) -------------------------------------------------------------  



 

 ------------- 25.3 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE FIAIS DA TELHA. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.181 a 181v) ----------------------------------  

 ------------- 25.4 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE PAPÍZIOS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.181v) --------------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.181v a 182) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 26. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.181v a 182) ------------------------------------------   

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

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

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

 ------------- (0137/20180413) 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 24/03/2018, esteve presente na ação de recolha de assinaturas, no âmbi-

to do Dia Nacional pelo IP3;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 25/03/2018, esteve presente na Tomada de Posse do Comandante dos 

Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal;----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 26/03/2018, reuniu com Carlos Perdigão, Tesoureiro da Junta de Fregue-

sia de Oliveira do Conde; Fernando Lopes da empresa PROMAM; e esteve presente na 

Assembleia Geral Anual da Ecobeirão; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 27/03/2018, esteve presente no ato de entrega de uma viatura no Quartel 

dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato; --------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 29/03/2018, esteve presente na estreia do Musical - Nem Tudo o Tempo 
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Levou; --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 01/04/2018, participou a Visita Pascal no Edifício dos Paços do Concelho;  

 ------------- No dia 03/04/2018, esteve presente na reunião ordinária do Conselho Intermuni-

cipal da Região Viseu Dão Lafões; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 04/04/2018, participou num jantar, em Viseu, com a presença do Dr. Car-

los Moedas; e esteve presente no 16.º aniversário do Jornal do Centro; ----------------------------------  

 ------------- No dia 10/04/2018, reuniu com os munícipes Fernando Pádua Gonçalves e Leo-

nel Sebastião Borges; com o Comandante do Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; e 

esteve presente na reunião de apresentação do documento Relato Financeiro 2017 e 

apresentação das ARU de Beijós, Parada, Papízios e Fiais da Telha; ----------------------------------------  

 ------------- No dia 11/04/2018, outorgou a escritura de transmissão de terrenos com a Me-

tal-Beiras; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 12/04/2018, reuniu com o Presidente da Junta de Cabanas de Viriato; 

com o Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; e com o 

encenador António Leal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

 ------------- O Presidente da Câmara Municipal complementou a sua intervenção, informando 

que nas ordens do dia de próximas reuniões iriam ser agendados alguns assuntos: i) Dis-

tinção das PME Líder e Excelência 2017; ii) Poda ou abate de cedros na Vila Sede ; iii) Tari-

fário de águas residuais e resíduos sólidos urbanos a família carenciada; iv) Honorários 

do advogado no âmbito do processo 574/13.6TBSCD (Juízo Central Cível do Tribunal Ju-

dicial da Comarca de Viseu - Juiz 2); v) Aquisição de viatura para afetar a operações de 

silvicultura e vigilância florestal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 ------------- 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 24/03/2018, esteve presente na ação de recolha de assinaturas, no âmbi-

to do Dia Nacional pelo IP3; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 25/03/2018, esteve presente na Tomada de Posse do Comandante dos 

Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; na “II Feira da Árvore e da Gastronomia Tradi-

cional”, promovida pela Associação Cultural Recreativa da Póvoa da Pegada; e no espetá-

culo em Parada do NACO CANTAT; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 26/03/2018, reuniu com o Dr. Fábio Silva; ---------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 27/03/2018, esteve presente na reunião do Turismo do Centro, em Con-

deixa; ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 28/03/2018, reuniu com técnicos da Uniself; e esteve presente numa reu-

nião subordinada ao tema “Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões”; ------------------  

 ------------- No dia 29/03/2018, esteve presente na estreia do Musical - Nem Tudo o Tempo 

Levou; --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 01/04/2018, participou na Visita Pascal no Edifício dos Paços do Conce-

lho; -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 05/04/2018, esteve presente numa reunião com as Associações do Con-

celho; ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 06/04/2018, esteve presente numa reunião no âmbito do SIG; -----------------------  

------------- No dia 09/04/2018, reuniu com colaboradores do Setor do Desporto; -----------------------  

------------- No dia 10/04/2018, esteve presente na reunião de apresentação do documento 

Relato Financeiro 2017 e apresentação das ARU de Beijós, Parada, Papízios e Fiais da 
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Telha; ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 12/04/2018, participou numa reunião de apresentação de portal do Asso-

ciativismo – Skillmind; e reuniu com a Dr.ª Mariana Abrantes no âmbito da preparação de 

uma exposição no Museu Municipal, em articulação com a Sousa Mendes Fondation; ---------   

 ------------- 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 24/03/2018, esteve presente na ação de recolha de assinaturas, no âmbi-

to do Dia Nacional pelo IP3; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 26/03/2018, reuniu com a Cáritas de Oliveira do Conde; e com o Grupo de 

Voluntariado da Liga Portuguesa contra o Cancro;  --------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 27/03/2018, participou numa reunião no âmbito dos feridos graves dos 

incêndios; e reuniu com o Grupo de Trabalho sobre Violência Doméstica; -------------------------------  

 ------------- No dia 28/03/2018, presidiu à reunião da Comissão Municipal de Proteção de 

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

------------- No dia 01/04/2018, participou na Visita Pascal no Edifício dos Paços do Conce-

lho;--------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- No dia 04/04/2018, participou numa formação ministrada pelo CRI, para Assis-

tentes Sociais, no Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; -----------------------------------------------  

------------- No dia 09/04/2018, participou numa reunião na ADICES, relacionada com a can-

didatura Capacitação para a Inclusão e Ações Aprovadas para o Concelho; ---------------------------  

------------- No dia 11/04/2018, presidiu à reunião da Comissão Municipal de Proteção de 

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

------------- No dia 12/04/2018, presidiu à reunião do Núcleo Executivo da Rede Social; -------------  



 

 ------------- 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 reu-

niões de preparação do Mercado de Rua. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

assuntos: Possibilidade de ser apresentado um pedido para constituição de uma EIP – 

Equipa de Intervenção Permanente para a Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-

tários de Cabanas de Viriato. Questionou, para saber o ponto de situação relativamente à 

redução do preço da água do abastecimento público. Pediu informação sobre a descida 

do Município de Carregal do Sal no ranking  do ano de dois mil e dezassete do ITM – Índi-

ce da Transparência Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- O Presidente da Câmara respondeu às questões suscitadas: No concernente à 

constituição de uma nova EIP – Equipa de Intervenção Permanente para a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato, recordou a forma e o con-

texto em que a de Carregal do Sal tinha sido constituída, mas iria, junto das instâncias do 

Governo, acionar o respetivo processo, o que já tinha feito anteriormente. Quanto à redu-

ção do preço da água referiu que efetivamente o processo tinha conhecido um ligeiro 

atraso, devido também a algum atraso no envio de documentos, cuja tarefa tinha ficado a 

cargo do Presidente da Câmara Municipal de Tondela, mas era sua convicção que dentro 

de pouco tempo a primeira fase desse propósito estaria resolvida. Relativamente ao ran-

king do ano de dois mil e dezassete do Índice da Transparência Municipal informou que 

de imediato tinha apresentado uma reclamação, na medida em que relativamente a um 
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dos indicadores macro, esta Câmara Municipal apenas tinha obtido cinquenta por cento 

e, na ótica dos serviços, tal pontuação deveria ser significativamente mais elevada, na 

medida em que a informação em causa constava do site do Município. ---------------------------------   

 ------------- 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/questões: Sobre a contratação dos Psicólogos para o Agrupamento 

de Escolas, no âmbito da apresentação de um projeto, querendo ser esclarecido para 

quando estava prevista essa contratação; se existia alguma possibilidade da Câmara 

Municipal apoiar no reequipamento de computadores, existentes em sala de aula, dado 

que o existente se encontrava obsoleto; quais os efeitos práticos do projeto do Empreen-

dedorismo, sobre o qual a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões tem um apreço 

particular; sugeriu que, na sequência da catástrofe dos incêndios florestais fosse a Câma-

ra Municipal a liderar todo um processo de requalificação e desenvolvimento do Conce-

lho, quer na vertente florestal, quer em outras vertentes; e questionou, de novo, sobre a 

possibilidade dos partidos e forças políticas poderem publicar no jornal municipal e sítio 

do Município, mensagens e notícias. -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

explicações referentes à contratação dos psicólogos, evidenciando as diligências feitas 

junto do Agrupamento de Escolas e afirmar que era importante dar passos seguros, de 

molde a que a Câmara Municipal não venha a ser onerada, no futuro com os encargos 

dessa contratação, por não serem elegíveis, informando que, estava já agendada uma 

reunião na CIM para abordar o assunto de modo a fazer o ponto de situação.------------------------  



 

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

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

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

às restantes questões, nos seguintes termos: No concernente ao Empreendedorismo, 

afirmou ser do seu conhecimento que projetos apresentados foram desenvolvidos; a 

Câmara Municipal está a liderar o processo de reflorestação do Município de Carregal do 

Sal, num conceito de verdadeira requalificação, e tudo está ser feito nesta e noutras ver-

tentes para o desenvolvimento sustentado e harmonioso do Concelho, de que são exem-

plos a restruturação do sistema de recolha e tratamento de águas residuais e bem assim 

a aprovação de áreas de reabilitação urbana; os espaços informativos institucionais não 

devem ser utilizados, na sua ótica, para fins político-partidários, devendo evitar-se tais 

situações, pelo que reiterou o que já tinha dito em anteriormente. --------------------------------------------  

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

 ------------- No âmbito deste período de antes da ordem do dia, foram aprovadas as seguin-

tes propostas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Voto de Louvor ao NACO – Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha. ------  

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

rar em ata um Voto de Louvor ao NACO – Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Olivei-

rinha, pela distinção “Prémio Cultura” recentemente atribuída pelo Jornal do Centro na 

Gala “Celebração da Primavera”, que decorreu no Teatro Viriato, em Viseu, no dia quatro 

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

 ------------- Voto de Homenagem à Dr.ª Carolina Veloso. ---------------------------------------------------------------  

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

sociar-se à distinção da “Medalha de Serviços Prestados Grau Prata”, a título póstumo, 

atribuída a Médica Carolina Veloso. ---------------------------------------------------------------------------------------------    
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 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- (0138/20180413) 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS.----------------------  

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

ta e seis), referentes ao dia nove de abril de dois mil e dezoito, que apresentavam os se-

guintes saldos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €8 364,96 (oito mil, trezentos e sessenta e 

quatro euros e noventa e seis cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco 

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

tia de €2 833 570,03 (dois milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e 

três euros e três cêntimos); o que perfaz um total de €2 841 934,99 (dois milhões, oito-

centos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e quatro euros e noventa e nove cênti-

mos).  ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €267,88 (duzentos e sessenta 

e sete euros e oitenta e oito cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Car-

regal do Sal, a quantia de €140 467,23 (cento e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e 

sete euros e vinte e três cêntimos); o que perfaz um total de €140 735,11 (cento e quaren-

ta mil, setecentos e trinta e cinco euros e onze cêntimos).  -------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- (0139/20180413) 3. PROCESSO DE OBRAS N.º 48/2017. LOCAL: QUINTA DA 

NAVE – FIAIS DA TELHA – CARREGAL DO SAL. ÁREA DE TERRENO A SER CONTABILI-

ZADA PARA CÁLCULO DE TMU´S. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERA-

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



 

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

ado com a informação dos serviços, registada sob o número cento e oitenta e nove. ------------  

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

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

bito do processo de obras número quarenta e oito barra dois mil e dezassete, requerido 

pelo munícipe António Manuel Vicente Marques, pelo que a área a considerar, para efeitos 

de cálculo das taxas municipais urbanísticas, é de três mil metros quadrados. ----------------------   

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

 ------------- (0140/20180413) 4. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTI-

CO, ARTIGOS N.os 562.º, 565.º E 566.º,   DA FREGUESIA DE PARADA. REQUERENTE: UR-

BANA COIMBRA DE SOUSA. 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 CÂ-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/03/14, sob  n.º 2174). ----  

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

ado com a informação dos serviços número cento e oitenta e seis, datada de vinte de 

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

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela requerente Urbana 

Coimbra de Sousa, para a constituição de compropriedade dos prédios rústicos inscritos 

sob os números quinhentos e sessenta e dois, quinhentos e sessenta e cinco e quinhen-

tos e sessenta e seis da Freguesia de Parada, autorizando a emissão da respetiva certi-

dão. Ratificou, desta forma, o despacho de concordância do Presidente da Câmara, profe-

rido em vinte e seis de março de dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------  

  ------------ DESTAQUES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ------------- (0141/20180413) 5. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA TOTAL 

DE 1672,00 M2, SITO À RUA DA ALAGOA, FREGUESIA E CONCELHO DE CARREGAL DO 

SAL. REQUERENTE: JOSÉ MANUEL LOPES.--------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/09, sob n.º 2870). -----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado. O Presidente da Câmara 

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

ma em referência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido de destaque de uma parcela de ter-

reno com a área de 1672 m2 (mil seiscentos e setenta e dois metros quadrados), requeri-

do pelo munícipe José Manuel Lopes, determinando aos serviços as diligências necessá-

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

 ------------- PROPRIEDADE HORIZONTAL ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0142/20180413) 6. PROCESSO DE OBRAS N.º 56/2017. RECONSTRUÇÃO DE 

UMA MORADIA UNIFAMILIAR - DIVISIONAMENTO DE PRÉDIO URBANO EM REGIME DE 

PROPRIEDADE HORIZONTAL, SITO À RUA S. JOÃO DE DEUS, NA LOCALIDADE E 

FREGUESIA DE BEIJÓS, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. REQUERENTE: MARIA 

AMÉLIA PAIS BATISTA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/09, sob n.º 526). -------  

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

do com a informação dos serviços datada de nove 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, evidenciando ter autorizado a emissão do respetivo alvará, nos 

seguintes termos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- a) Compõe-se o prédio, inscrito na matriz sob o artigo quatrocentos e oitenta e 



 

quatro e descrito na Conservatória do Registo Predial de Carregal do Sal sob o número 

quatrocentos e vinte e seis, barra mil novecentos e oitenta e nove dez trinta, da Freguesia 

de Beijós, de dois pisos acima da cota de soleira, piso 1 e piso 2; ---------------------------------------------  

 ------------- b) Tem área coberta/implantação de 526,15 m2 (quinhentos e vinte e seis vírgula 

quinze metros quadrados) e descoberta/logradouro com 430,85 m2 (quatrocentos e trinta 

vírgula oitenta e cinco metros quadrados), foi dividido em duas frações, designadas pelas 

letras “A” e “B”, destinadas a habitação, com as caraterísticas discriminadas nas peças 

escritas e desenhadas que constituem o projeto da propriedade horizontal e projeto de 

arquitetura apresentado nesta Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- c) FRAÇÃO “A” – constituída por dois pisos, destinada a habitação, de tipologia 

T2 (T dois), com a área bruta de construção de 246,51 m2 (duzentos e quarenta e seis 

vírgula cinquenta e um metros quadrados), sendo o PISO 1 destinado a arrumos/área 

técnica, com a área de 112,00m2 (cento e doze metros quadrados) e o PISO 2 destinado à 

habitação propriamente dita, com a área de 112,00m2 (cento e doze metros quadrados), 

composto por entrada/circulação, sala, cozinha, dois quartos, escritório e instalação sani-

tária. O acesso ao piso 2, é garantido por um lanço de escadas situado no interior da fra-

ção, com a área de 14,11m2 (catorze vírgula onze metros quadrados) e que comunica 

diretamente para a rua. Possui ainda um espaço exterior coberto, de uso exclusivo, (va-

randa), com a área de 8,40m2 (oito vírgula quarenta metros quadrados), localizado a tar-

doz do edifício, no piso 2, acessível pela sala. Tem saída própria para a via pública, sob o 

número de polícia 12. Tem a área útil de 167,28 m2 (cento e sessenta e sete vírgula vinte e 

oito metros quadrados) e área habitável de 59,00m2 (cinquenta e nove metros quadra-

dos). Foi atribuída a permilagem de 383,20%o; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------- d) FRAÇÃO “B” – constituída por dois pisos, destinada a habitação, de tipologia 

T4 (T quatro), com a área bruta de construção de 396,79 m2 (trezentos e noventa e seis 
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vírgula setenta e nove metros quadrados), sendo o PISO 1 destinado a arrumos, com a 

área de 184,56m2 (cento e oitenta e quatro vírgula cinquenta e seis metros quadrados) e o 

PISO 2 destinado à habitação propriamente dita, com a área de 172,32m2 (cento e setenta 

e dois vírgula trinta e dois metros quadrados), composto por circulação e escadas, sala, 

cozinha, quatro quartos, antecâmara, arrumo e instalação sanitária. Possui ainda dois 

espaços exteriores cobertos, (alpendres), um a Norte e outro a Sul, de uso exclusivo, com 

a área de 35,47m2 (trinta e cinco vírgula quarenta e sete metros quadrados), localizados 

no piso 2, sendo que a comunicação do alpendre situado a norte, ao logradouro do prédio 

é assegurada por intermédio de um lanço de escadas exteriores, com a área de 4,44m2 

(quatro vírgula quarenta e quatro metros quadrados), também de uso exclusivo. Esta fra-

ção tem saída própria para a via pública, sob o número de polícia 10. Tem a área útil de 

241,23 m2 (duzentos e quarenta e um vírgula vinte e três metros quadrados) e área habi-

tável de 93,29m2 (noventa e três vírgula vinte nove metros quadrados). Foi atribuída a 

permilagem de 616,80%o; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- e) ZONAS COMUNS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Ficam constituídas como partes comuns as definidas como tal nos termos dos 

pontos 1 e 2 do artigo 1421º do Código Civil, designadamente o logradouro, pátio 

(430,85m2) e os anexos/alpendres (183,85m2), situados no espaço exterior às frações; -------  

 ------------- f) Contudo, tratando-se de uma constituição em Propriedade Horizontal promovi-

da antes da reconstrução do edifício e, portanto, antes da criação física das condições 

que permitam a independência, distinção e isolamento entre as pretendidas frações, en-

tende-se que, a vistoria ao imóvel será relegada para momento posterior, aquando da en-

trega das telas finais do projeto de arquitetura. --------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o divisionamento do prédio em 



 

causa no regime de propriedade horizontal, nos termos apresentados e no âmbito do 

processo de obras número cinquenta e seis barra dois mil e dezassete, ratificando as de-

cisões do Presidente da Câmara entretanto proferidas. ------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- (0143/20180413) 7. APOIO À VÁRIOS - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SO-

CIAL CRL - EMPREGO PROTEGIDO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBE-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/06, sob n.º 518). -------  

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

do com a informação dos serviços número cinquenta e nove, datada de seis 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, evidenciando o fim a que se destina o apoio 

em causa e a prática seguida em anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade apoiar a Vários-Cooperativa de Solidariedade Social 

CRL, com o montante mensal de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), como apoio a 

uma situação de emprego protegido. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ACOLHIMENTO DE REFUGIADOS ----------------------------------------------------------------------------------  

  ------------ (0144/20180413) 8. COOPERAÇÃO. OFÍCIO DA FUNDAÇÃO COMENDADOR JO-

SÉ NUNES MARTINS E INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/05, sob n.º 511). -------  

 ------------- 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. A Vereadora 
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Ana Cristina Silva Sousa Borges usou da palavra para dar as explicações tidas por ade-

quadas à boa compreensão do tema em referência, evidenciando o bom trabalho desen-

volvido, no âmbito da parceria e para o acolhimento de Refugiados. ----------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e autorizar a prorrogação por mais seis 

meses do Protocolo de Cooperação celebrado com a Fundação Comendador José Nu-

nes Martins, no âmbito de um outro Protocolo celebrado entre o Município de Carregal do 

Sal e o Conselho Português de Refugiados. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- HABITAÇÃO SOCIAL-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0145/20180413) 9. AVISO CENTRO 04-2017-06: REABILITAÇÃO NOS BAIRROS 

SOCIAIS (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA). INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBE-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/10, sob n.º 529). -------  

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

do com a informação dos serviços número sessenta e dois, datada de dez do corrente mês 

e ano. A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges usou da palavra para dar as explica-

ções tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, evidenciando as 

ações entretanto efetuadas, pelo que a proposta agora apresentada era para dar segui-

mento a esse trabalho. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade dar continuidade ao processo através da elaboração 

do projeto ou projetos, a cargo da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, tendo em vis-

ta a candidatura ao programa de Reabilitação nos Bairros Sociais (eficiência energética) 

no âmbito do Aviso centro-04-2017-06. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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



 

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

 ------------- (0146/20180413) 10. ANO LETIVO 2017/2018. INFORMAÇÃO DOS 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/10, sob n.º 532). -------  

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

do com a informação dos serviços, datada de dez do corrente mês e ano. O Vice-presidente 

da Câmara usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa compreen-

são do tema em referência, evidenciando que das vinte candidaturas apresentadas, quatro 

não tinham sido consideradas por falta de enquadramento e estava uma ainda em aberto, 

prevendo-se a atribuição de três bolsas no primeiro escalão e treze no segundo. ------------------  

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

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

serviços, que vai ser arquivada em pasta própria. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIO ESCOLAR -------------------------------------   

 ------------- (0147/20180413) 11. ANO LETIVO 2018-2019. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/09, sob n.º 523). -------  

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

do com a informação dos serviços número trinta e oito, datada de seis do corrente mês e 

ano. O Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para dar as explicações tidas por ade-

quadas à boa compreensão do tema em referência, remetendo esclarecimentos adicionais 

para as peças processuais patenteadas. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

como as peças processuais necessárias ao lançamento de concurso público para o for-
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necimento de refeições escolares em refeitório escolar para o ano letivo de dois mil e de-

zoito barra dois mil e dezanove. Ratificou, deste modo, o despacho de autorização profe-

rido pelo Presidente da Câmara em nove do corrente mês e ano. ---------------------------------------------  

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

 ------------- (0148/20180413) 12. CONTRATO CEI - MARISA FIGUEIREDO CASTANHEIRA. 

OFÍCIO DA COORDENADORA DA UCSP DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/03/29, sob n.º 2663). -----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício emanado da Coordenadora da UCSP (Centro de 

Saúde) de Carregal do Sal, subordinado ao assunto supramencionado, através do qual 

solicitou apoio a esta Câmara Municipal, no sentido de ser esta entidade a fazer uma 

candidatura às medidas do Instituto de Emprego e Formação Profissional (CEI), para a 

manutenção da pessoa que estava a prestar serviço naquela unidade e cuja prestação 

era imprescindível para o bom andamento dos serviços. ----------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, face à especificidade 

do pedido em causa, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade autorizar o 

apoio nos termos solicitados pela UCSP de Carregal do Sal, determinando aos serviços as 

diligências necessárias à eficácia desta deliberação. Ratificou, deste modo, a decisão 

entretanto proferida pelo Presidente da Câmara.------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- (0149/20180413) 13. "SAÚDE DE PROXIMIDADE - REABILITAÇÃO DA EXTENSÃO 

DO CENTRO DE SAÚDE DE CABANAS DE VIRIATO" - APLICAÇÃO DE MASSA DE CARA-

PAS EM PAREDES INTERIORES - TRABALHOS A MAIS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/03/21, sob n.º 457). -------  



 

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

do com a informação dos serviços número cento e quarenta e cinco, datada de vinte de 

março do corrente ano. O Presidente da Câmara usou da palavra para dar as explicações 

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

tos adicionais para o conteúdo das peças do processo. -------------------------------------------------------------  

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

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

te a trabalhos a mais, pelo preço de dois mil e setecentos euros e setenta e cinco cênti-

mos, sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor, no âmbito da empreitada de Saúde de 

Proximidade – Reabilitação da Extensão do Centro de Saúde de Cabanas de Viriato, em 

que é adjudicatária a empresa Vilda – Construção Civil, S.A. ----------------------------------------------------  

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

 ------------- (0150/20180413) 14. CASA DA BEIRA ALTA. INSCRIÇÃO DA CÂMARA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/06, sob n.º 2804). -----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício emanado da Casa da Beira Alta, subordinado ao 

assunto supramencionado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade retirar este ponto da ordem do dia, de molde a reco-

lher mais elementos, tendo em vista o posterior agendamento na ordem do dia de uma 

próxima reunião e deliberação em conformidade. ----------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- PROTOCOLO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0151/20180413) 15. REQUALIFICAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA AFETADAS PE-

LOS INCÊNDIOS DE 2017. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------  
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 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/09, sob n.º 2905). -----  

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

ado com o email datado de seis do corrente mês e ano da Administração da Região Hi-

drográfica do Centro, bem como a minuta de protocolo referente à Requalificação das 

Linhas de Água afetadas pelos Incêndios de dois mil e dezassete. ------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar com a adesão e aprovar o protocolo nos 

termos apresentados e que vai ser arquivado em pasta própria. ----------------------------------------------  

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

 ------------- 16.CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS --------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0152/20180413) 16.1 ALARGAMENTO DA BERMA DA ESTRADA DE PINHEIRO E 

RUA DA CARRICEIRA EM CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/23, sob n.º 1548). -----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício número vinte e cinco, datado de vinte e três de 

fevereiro do corrente ano, emanado da Junta de Freguesia de Carregal do Sal, bem como 

a minuta de protocolo/contrato de cedência para o domínio público. O Presidente da Câ-

mara 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 minuta de protocolo/contrato 

de cedência a celebrar entre o Município de Carregal do Sal e a munícipe Maria Fernanda 

Marques Ferreira de Oliveira referente a uma cedência para o domínio público de quatro-

centos e vinte metros quadrados, destinados ao alargamento da berma da Estrada de 

Pinheiro e Rua da Carriceira em Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------------------  



 

 ------------- (0153/20180413) 16.2 ALARGAMENTO DA RUA DA ALAGOA EM CARREGAL DO 

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

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

nio público, a celebrar entre o Município de Carregal do Sal e o munícipe José Manuel Lo-

pes, referente à cedência de terreno com a área de cento e oitenta e nove metros, para 

alargamento da Rua da Alagoa, em Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o protocolo/contrato de cedên-

cia para domínio público, a celebrar entre o Município de Carregal do Sal e o munícipe 

José Manuel Lopes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -----------------------------  

 ------------- INVENTÁRIO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  -----------------------------------  

 ------------- (0154/20180413) 17. INVENTÁRIO DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO E RESPETIVA AVALIAÇÃO, BEM COMO OS 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2017 - ANÁLISE E DELIBERA-

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

 ------------- Foram presentes, na reunião, o inventário dos bens, direitos e obrigações patri-

moniais do Município e respetiva avaliação, bem como os documentos de prestação de 

contas, relativos ao ano de dois mil e dezassete, integralmente elaborados nos termos da 

Resolução do Tribunal de Contas número quatro barra dois mil e um, de dezoito de agos-

to, alterada pela Resolução número seis barra dois mil e treze, segunda secção, de vinte e 

um de novembro e da Resolução número quarenta e quatro barra dois mil e quinze, de 

vinte e cinco de novembro e do artigo quinquagésimo primeiro, alínea m) e quinquagési-

mo segundo da Lei número noventa e oito barra noventa e sete, de vinte e seis de agosto, 

na redação dada pela Lei número vinte barra dois mil e quinze, de nove de março. ----------------   
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 ------------- Os documentos atrás mencionados, referentes ao período de um de janeiro a 

trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete, consideram-se integralmente reproduzi-

dos nesta ata, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados, pelo 

que serão devidamente arquivados em pasta própria, sendo que a prestação de contas 

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

 ------------- SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: Em numerário – €2 976 116,61 (dois milhões, 

novecentos e setenta e seis mil, cento e dezasseis euros e sessenta e um cêntimos), sen-

do do Município €2 878 007,82 (dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil e sete euros 

e oitenta e dois cêntimos), e de Operações de Tesouraria €98 108,79 (noventa e oito mil, 

cento e oito euros e setenta e nove cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------  

 ------------- RECEITAS ORÇAMENTAIS: CORRENTES – €6 119 318,32 (seis milhões, cento e 

dezanove mil, trezentos  e  dezoito  euros  e  trinta  e  dois  cêntimos),  de CAPITAL – €717 

227,84 (setecentos e dezassete mil, duzentos e vinte e sete euros e oitenta e quatro 

cêntimos), e OUTRAS – € 10 863,54 (dez mil, oitocentos e sessenta e três euros e cin-

quenta e quatro cêntimos), que perfaz um TOTAL de €6 847 409,70 (seis milhões, oito-

centos e quarenta e sete mil, quatrocentos e nove euros e setenta cêntimos). -----------------------  

 ------------- ENTRADAS E SAÍDAS DE FUNDOS NAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA – CO-

BRANÇA PARA TERCEIROS E RESPETIVOS PAGAMENTOS. -----------------------------------------------------  

 -------------  ENTRADAS: €569 934,41 (quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta 

e quatro euros e quarenta e um cêntimos), SAÍDAS €510 127,17 (quinhentos e dez mil, 

cento e vinte e sete euros e dezassete cêntimos).  ---------------------------------------------------------------------   

 -------------  DESPESAS ORÇAMENTAIS: CORRENTES – € 4 998 998,24 (quatro milhões, no-

vecentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e oito euros e vinte e quatro cênti-

mos), de CAPITAL – € 2 083 197,02 (dois milhões, oitenta e três mil, cento e noventa e 

sete euros e dois cêntimos), o que perfaz um TOTAL de € 7 082 195,26 (sete milhões, 



 

oitenta e dois mil, cento e noventa e cinco euros e vinte e seis cêntimos). -------------------------------  

 ------------- SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: em numerário – € 2 801 138,29 (dois mi-

lhões, oitocentos e um mil, cento e trinta e oito euros e vinte e nove cêntimos), sendo do 

Município € 2 643 222,26 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte 

e dois euros e vinte e seis cêntimos), e de Operações de Tesouraria € 157 916,03 (cento e 

cinquenta e sete mil, novecentos e dezasseis euros e três cêntimos). -------------------------------------  

 -------------  Esgotado o período de análise, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, 

deliberou unanimidade aprovar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patri-

moniais e respetiva avaliação e os documentos de prestação de contas, nos exatos ter-

mos em que os documentos foram apresentados, nos termos da alínea i), do número um, 

do artigo trigésimo terceiro, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e tre-

ze, de doze de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Mais deliberou, nos termos da alínea l), do número dois, do artigo vigésimo quin-

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

remeter os documentos para a Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  

 ------------- REVISÃO ORÇAMENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0155/20180413) 18. 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 

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

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/09, sob o n.º 527). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número dezoito, datada de 

nove do corrente mês e ano, que capeava a proposta supramencionada. -------------------------------  

 ------------- Nos termos da alínea c), do número um, do artigo trigésimo terceiro, do anexo I, 

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

lação aplicável, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimida-
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de aprovar a proposta da primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

(PPI e AMR), do ano de dois mil e dezoito, nos seguintes valores: --------------------------------------------  

 ------------- Orçamento da Receita – Reforços – € 2 793 698,26 (dois milhões, setecentos e 

noventa e três mil, seiscentos e noventa e oito euros e vinte e seis cêntimos);  -----------------------  

 ------------- Orçamento da Despesa – Reforços – € 2 793 698,26 (dois milhões, setecentos e 

noventa e três mil, seiscentos e noventa e oito euros e vinte e seis cêntimos). -----------------------  

 ------------- Grandes Opções do Plano – Reforços – € 1 259 016,00 (um milhão, duzentos e 

cinquenta e nove mil e dezasseis euros). ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- De igual modo, deliberou submeter a proposta em apreço à Assembleia Munici-

pal, nos termos e para os efeitos da alínea a) do número um, do artigo vigésimo quinto, do 

anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. --------------  

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

 ------------- PROJETO REVIVE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0156/20180413) 19. PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERREG (POCTEP) - 

PROJETO REVIVE - CARTA DE APOIO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/03/23, sob n.º 2450). -----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o email datado de vinte e dois de março do corrente ano, 

emanado da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, subordinado ao assunto su-

pramencionado. O Presidente da Câmara usou da palavra para dar as explicações tidas 

por adequadas à boa compreensão do tema em referência, salientando que tinha, em 

devido tempo, subscrito a carta conforto que faz parte integrante deste processo. ----------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e ratificar a decisão tomada pelo Presiden-

te da Câmara, em vinte e seis de março do corrente ano, referente à adesão e concretiza-



 

ção dos objetivos do projeto REVIVE. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS -------------------------------------------------  

 ------------- (0157/20180413) 20. PROPOSTA DE ATIVIDADE APRESENTADA POR BRUNO 

LUÍS GALHARDO ELIAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/03/21, sob n.º 2425). -----  

 ------------- Foi presente, na reunião, a proposta de atividade referente ao assunto supramen-

cionado. O Vice-presidente da Câmara usou da palavra para dar as explicações tidas por 

adequadas à boa compreensão do tema em referência, recordando que o mesmo já tinha 

sido analisado numa reunião anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

te ao programa de comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,  propos-

ta esta que vai ser arquivada em pasta própria. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------- EQUIPAMENTOS USADOS ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0158/20180413) 21. PEDIDO FORMULADO POR JOSÉ CARLOS DUARTE CAR-

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

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/03/22, sob n.º 463). -------  

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

um, datada de vinte e um de março do corrente ano, subordinada ao assunto supramen-

cionado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

te à cedência gratuita de acrílico inutilizado ao trabalhador José Carlos Duarte Carreira, 

cujo preço estimado é de vinte euros. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- REUNIÕES ORDINÁRIAS  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0159/20180413) 22. ALTERAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

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

tecipar para o dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, a 

segunda reunião ordinária desta Câmara Municipal, determinando aos serviços as dili-

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

 ------------- BAR DO PARQUE ALZIRA CLÁUDIO ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0160/20180413) 23. CESSÃO DE EXPLORAÇÃO. ENTREGA DE DOCUMENTA-

ÇÃO. MINUTA DO CONTRATO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/10, sob n.º 533). -------  

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

do com a informação dos serviços número sessenta e três, datada de dez do corrente mês 

e ano. O Presidente e o Vice-presidente usaram da palavra para dar as explicações tidas por 

adequadas à boa compreensão do tema em referência, remetendo esclarecimentos adici-

onais para o conteúdo das peças processuais patenteadas. ------------------------------------------------------  

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

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

de exploração do Bar do Parque Alzira Cláudio, determinando as diligências supervenien-

tes à eficácia desta deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PISCINAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0161/20180413) 24. MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. INFORMAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/10, sob n.º 535). -------  

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



 

ado com a informação dos serviços número cento e oitenta e quatro, datada de nove do 

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

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o projeto de Melhoria da Eficiên-

cia Energética das Piscinas Municipais, com o valor de investimento de €315 000,00 (tre-

zentos e quinze mil euros), sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor, de modo a que 

possa ser feita a candidatura no âmbito do Aviso n.º Centro – 03-2017-52, Domínio Sus-

tentabilidade e Eficiência de Recursos, cuja terceira fase termina a trinta de abril de dois 

mil e dezoito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 25. ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0162/20180413) 25.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE 

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

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo referente à Delimitação da Área de Reabilita-

ção Urbana de Beijós. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

te à Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Beijós, sendo certo que por força das 

deliberações tomadas pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária de vinte e cinco de 

maio de dois mil e dezassete e pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária reali-

zada no dia dezasseis de junho do mesmo ano, a aplicabilidade dos incentivos municipais 

às áreas de reabilitação urbana serão extensivos a esta nova área de reabilitação urbana. 

Em consequência, determinou aos serviços as diligências necessárias à eficácia desta 

deliberação, pelo que, de igual modo, deliberou submeter esta proposta, para efeitos de 

aprovação, à Assembleia Municipal, com o respetivo agendamento na ordem do dia da 

próxima sessão ordinária a realizar no dia vinte e sete do corrente mês e ano. -----------------------  
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 ------------- (0163/20180413) 25.2 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE 

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

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo referente à Delimitação da Área de Reabilita-

ção Urbana de Parada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

te à Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Parada, sendo certo que por força das 

deliberações tomadas pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária de vinte e cinco de 

maio de dois mil e dezassete e pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária reali-

zada no dia dezasseis de junho do mesmo ano, a aplicabilidade dos incentivos municipais 

às áreas de reabilitação urbana serão extensivos a esta nova área de reabilitação urbana. 

Em consequência, determinou aos serviços as diligências necessárias à eficácia desta 

deliberação, pelo que, de igual modo, deliberou submeter esta proposta, para efeitos de 

aprovação, à Assembleia Municipal, com o respetivo agendamento na ordem do dia da 

próxima sessão ordinária a realizar no dia vinte e sete do corrente mês e ano. -----------------------  

 ------------- (0164/20180413) 25.3 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE 

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

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo referente à Delimitação da Área de Reabilita-

ção Urbana de Fiais da Telha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

te à Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Fiais da Telha, sendo certo que por 

força das deliberações tomadas pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária de vinte 

e cinco de maio de dois mil e dezassete e pela Assembleia Municipal na sua sessão ordi-

nária realizada no dia dezasseis de junho do mesmo ano, a aplicabilidade dos incentivos 



 

municipais às áreas de reabilitação urbana serão extensivos a esta nova área de reabilita-

ção urbana. Em consequência, determinou aos serviços as diligências necessárias à efi-

cácia desta deliberação, pelo que, de igual modo, deliberou submeter esta proposta, para 

efeitos de aprovação, à Assembleia Municipal, com o respetivo agendamento na ordem 

do dia da próxima sessão ordinária a realizar no dia vinte e sete do corrente mês e ano.-------  

 ------------- (0165/20180413) 25.4 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE 

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

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo referente à Delimitação da Área de Reabilita-

ção Urbana de Papízios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

te à Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Papízios, sendo certo que por força 

das deliberações tomadas pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária de vinte e cin-

co de maio de dois mil e dezassete e pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária 

realizada no dia dezasseis de junho do mesmo ano, a aplicabilidade dos incentivos muni-

cipais às áreas de reabilitação urbana serão extensivos a esta nova área de reabilitação 

urbana. Em consequência, determinou aos serviços as diligências necessárias à eficácia 

desta deliberação, pelo que, de igual modo, deliberou submeter esta proposta, para efei-

tos de aprovação, à Assembleia Municipal, com o respetivo agendamento na ordem do 

dia da próxima sessão ordinária a realizar no dia vinte e sete do corrente mês e ano. ------------  

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

 ------------- (0166/20180413) 25. 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 quatrocentos e cin-

quenta e quatro e termo no número seiscentos e noventa e seis, no valor de €319 052,55 
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(trezentos e dezanove mil, cinquenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos), todas 

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

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

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

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

 ------------- (0167/20180413) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ----------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente dezoito horas, quando o Presidente deu por concluída a 

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

 ------------- (0168/20180413) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

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

 

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

 

 



 

 


