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ATA NÚMERO DEZ (2017-2021), DA REUNIÃO OR-

DINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL 

DO SAL, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO 

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

 ------------- Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 

e Toni Serge Costa Ribeiro, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0071/20180223) VERIFICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DE FALTA. ----------------------------------  

 ------------- tendo sido verificada a ausência da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges, 

falta essa que foi justificada nos termos e para os efeitos preceituados na alínea c) do 

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

doze de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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.129v) ----------------------------------------------------------  

 ------------- 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. (a fls.129v) ------------------------  

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.129v a 131) ----------------------------------------  



 

 

 ------------- 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.129v a 131)-------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.131 a 135) -------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.131 a 131v) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.131 a 131v) ----------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO(a fls.131v a 133) ---------------------------------------------------------  

 ------------- 4. DESTAQUES (a fls.131v a 132) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4.1. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA TOTAL DE 2414,00 M2, 

SITO AO SALGADO, ALBERGARIA, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE, CONCELHO DE 

CARREGAL DO SAL. REQUERENTE: ARTUR JOSÉ CARDOSO FONTES E OUTROS. ANÁLI-

SE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.131v a 132) --------------------------------------------  

 ------------- 4.2. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA TOTAL DE 853,00 M2, 

SITO À COITADA, NA VILA E FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO, CONCELHO DE CAR-

REGAL DO SAL. REQUERENTE: HENRIQUE MANUEL MARTINS DE JESUS. ANÁLISE E DE-

LIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.132) ----------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- 5. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO, ARTIGO N.º 993 

DA FREGUESIA DE CARREGAL DO SAL. REQUERENTE: BRUNO ALEXANDRE GONÇALVES 

CARVALHO. 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. 132v) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- ISENÇÃO DE TAXAS (a fls.132v a 133) -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 6. PROCESSO DE OBRAS N.º 53/2016. REQUERENTE: VÍTOR MANUEL HENRI-

QUES RODRIGUES BRITO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

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

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.133 a 133v) ------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- EMPREITADAS (a fls.133) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7. EMPREITADA DE SAÚDE DE PROXIMIDADE - REABILITAÇÃO DA EXTENSÃO 

DO CENTRO DE SAÚDE DE CABANAS DE VIRIATO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRA-

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

(a fls.133) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- FÉRIAS DESPORTIVAS – PÁSCOA 2018 (a fls.133 a 133v) ----------------------------------------  

 ------------- 8. PLANO DE ATIVIDADES – PÁSCOA 2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂ-

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

 ------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.133v) ----------------------------  

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

 ------------- 9. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE FORMAÇÃO. EMAIL DA CONFEDERAÇÃO 

PORTUGUESA DAS COLETIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO. ANÁLISE E 

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

 ------------- ÁGUA SANEAMENTO E SALUBRIDADE (a fls.133v a 134) ------------------------------------------  

 ------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (a fls. 134) -------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 10. REAVALIAÇÃO DOS ATIVOS REFERENTES AO SERVIÇO DE SANEAMENTO E 

ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBE-

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

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.134 a 135) ------------------------------------------------------  

 ------------- EQUIPAMENTOS USADOS (a fls.134 a 134v) ---------------------------------------------------------------  

 ------------- 11. PEDIDO FORMULADO POR JOAQUIM SILVA COSTA. INFORMAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls. 134 a 134v) -------------  

 ------------- PESSOAL AUTÁRQUICO (a fls.134v) -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. ACUMULAÇÃO COM FUNÇÕES OU ATIVIDADES PRIVADAS - TRABALHADO-

RA ANA CATARINA DA COSTA ALBUQUERQUE NOGUEIRA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

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



 

 

 ------------- APOIOS (a fls.134v a 135) ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 13. PARTICIPAÇÃO NO XVII CONCURSO LA SELEZIONE DEL SINDACO. EMAIL 

DA AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO E DA MAGNUM – 

CARLOS LUCAS, VINHOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.134v a 135) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.135) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 14. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.135) ------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO  -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------------------------------------  

 ------------- (0072/20180223) 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. -------------  

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

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

 ------------- (0073/20180223) 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 09/02/2018, participou na sessão de abertura da conferência “Jornal do 

Centro: Viseu Ambiente”, na Escola Alves Martins, em Viseu; ----------------------------------------------------  

 ------------- No dia 14/02/2018, reuniu com o senhor Comandante dos Bombeiros Voluntá-

rios de Carregal do Sal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 15/02/2018, reuniu com o Executivo Camarário e Líderes dos grupos mu-

nicipais com assento na Assembleia Municipal de Carregal do Sal; -----------------------------------------  
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 ------------- No dia 15/02/2018, reuniu com a nova direção da Associação Mãos Unidas Pa-

dre Damião; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ------------- No dia 16/02/2018, esteve presente na sessão ordinária de fevereiro da Assem-

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

 ------------- No dia 19/02/2018, reuniu com gestor da Anadiplanta; com Ivo Diogo da Inpleni-

tus; com Carla Ferreira, gerente da CGD, agência de Carregal do Sal, com o objetivo de 

apresentar algumas alterações da instituição bancária e do gestor local; com o munícipe 

Manuel Duarte Borges; e com Inês Pereira e Carlos Esteves, da CCAM, Terras de Viriato; ------  

 ------------- No dia 20/02/2018, esteve numa reunião com o Dr Pedro Mota e Costa, na Co-

munidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; e numa reunião extraordinária do Conselho 

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

 ------------- No dia 21/02/2018, esteve presente na sessão de informação e sensibilização, 

em Sobral, no âmbito dos trabalhos de limpeza de terrenos em áreas rurais (faixas de 

gestão de combustível); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 22/02/2018, reuniu com jornalistas do semanário Sol; com Dr. José Tere-

so, para fazer um ponto de situação relativo aos incêndios de 15 e 16 de outubro; e esteve 

presente na reunião de Direção da ADICES;---------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 23/02/2018, reuniu com o Presidente da AIRV e encenador António Leal.  ----  

 ------------- 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 09/02/2018, participou na iniciativa Queima da Comadre e do Compadre, 

a convite da ARCA - Associação Recreativa e Cultural de Alvarelhos; ---------------------------------------   

 ------------- No dia 15/02/2018, participou na sessão de distribuição de calendários na Esco-



 

 

la Básica Nuno Álvares, numa atividade promovida pelas Águas do Planalto, no âmbito da 

gestão da água; e reuniu com o munícipe Francisco Pereira, no âmbito de um processo de 

licenciamento de uma unidade de venda ambulante; -----------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 16/02/2018, esteve presente na sessão ordinária de fevereiro da Assem-

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

 ------------- No dia 19/02/2018, reuniu com o Dr. Moreno da CP; esteve presente na sessão 

de informação e sensibilização, em Parada, no âmbito dos trabalhos de limpeza de terre-

nos em áreas rurais (faixas de gestão de combustível); -------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 22/02/2018, participou na conferência Teen; numa reunião no âmbito da 

Rede Cultural Viseu Dão Lafões; reuniu com o Provedor da Santa Casa da Misericórdia e 

com o Presidente da Direção do Centro Social Professora Elisa Barros Silva;  ------------------------  

 ------------- No dia 23/02/2018, efetuou entrevistas no âmbito de programa CEI. ------------------------  

 ------------- O Vice-presidente complementou a sua intervenção, dando informações acerca 

da possibilidade de realização de um espetáculo no Centro Cultural Ó Zé Bate o Pé, no 

próximo dia dezoito de março do corrente ano. Referiu-se a uma outra iniciativa, solidária 

para com as zonas afetadas pelos incêndios florestais, a levar a efeito no próximo dia 

dezassete de março do corrente ano, na Biblioteca Municipal, a propósito do Dia Mundial 

da Poesia, promovida por uma investigadora da Universidade Nova de Lisboa e subordi-

nada à Poesia e ao Mar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- O Presidente da Câmara deu a conhecer o registo escrito da presença da Verea-

dora Ana Cristina Silva Sousa Borges, em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes ter-

mos:  ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 09/02/2018, participou na iniciativa da Queima da Comadre e do Compa-
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dre, a convite da ARCA - Associação Recreativa e Cultural de Alvarelhos; --------------------------------  

 -------------  Do dia 10 a 13/02/2018, participou no Carnaval de Cabanas de Viriato; --------------------  

 ------------- No dia 14/02/2018, esteve presente numa reunião da CPCJ, na modalidade res-

trita;  -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 16/02/2018, esteve presente na sessão solene evocativa do Dia do Centro 

Hospitalar e do seu Padroeiro São Teotónio, no Hospital de S. Teotónio; e na sessão ordi-

nária de fevereiro da Assembleia Municipal de Carregal do Sal; ------------------------------------------------   

 ------------- No dia 20/02/2018, esteve presente na sessão de informação e sensibilização, 

em Beijós, no âmbito dos trabalhos de limpeza de terrenos em áreas rurais (faixas de ges-

tão de combustível); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 21/02/2018, concedeu uma entrevista à Rádio Regional do Centro; e reu-

niu com Paulo Prata, no âmbito da criação de um site para divulgação de eventos despor-

tivos; -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 22/02/2018, reuniu com elementos da APPACDM, e esteve presente no 

fórum Envelhecimento Ativo, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Carregal do Sal; --------  

 ------------- No dia 23/02/2018, participou na reunião da Comissão Municipal de Proteção de 

Idosos de Carregal do Sal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ------------- (0073/20180223) 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS.----------------------  

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



 

 

três), referentes ao dia dezanove de fevereiro de dois mil e dezoito, que apresentavam os 

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

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €3 076,80 (três mil e setenta e seis euros 

e oitenta cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco Millennium BCP, 

Crédito Agrícola, Banco Santander Totta, Novo Banco, BIG e BPI, a quantia de 

€3 119 619,55 (três milhões, cento e dezanove mil, seiscentos e dezanove euros e cin-

quenta e cinco cêntimos), o que perfaz um total de €3 122 696,35 (três milhões, cento e 

vinte e dois mil, seiscentos e noventa e seis euros e trinta e cinco cêntimos). -------------------------   

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €156,77 (cento e cinquenta e 

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

regal do Sal, a quantia de €141 035,72 (cento e quarenta e um mil, trinta e cinco euros e 

sessenta e dois cêntimos); o que perfaz um total de €141 192,49 (cento e quarenta e um 

mil, cento e noventa e dois euros e quarenta e nove cêntimos); ------------------------------------------------  

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

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

 ------------- 4. DESTAQUES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0074/20180223) 4.1. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA TO-

TAL DE 2414,00 M2, SITO AO SALGADO, ALBERGARIA, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 

CONDE, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. REQUERENTE: ARTUR JOSÉ CARDOSO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/31, sob o n.º 34). ------  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de destaque supramencionado, requerido 

pelo munícipe Artur José Cardoso Fontes e outros, que se encontrava capeado com a 

informação dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 
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nominal, deliberou por unanimidade deferir nos termos apresentados e informados o pe-

dido de destaque, requerido pelo munícipe Artur José Cardoso Fontes e outros, residente 

na Rua Dona Maria Rita, Albergaria, Freguesia de Oliveira do Conde e Concelho de Carre-

gal do Sal, referente a uma parcela de terreno com a área de 2414 m2 (dois mil quatrocen-

tos e catorze metros quadrados), do artigo inscrito matricialmente sob o número seis mil 

quatrocentos e  oitenta e seis, descrito na Conservatória do Registo Predial de Carregal do 

Sal sob o número sete mil, quinhentos e trinta e quatro, ambos da Freguesia de Oliveira do 

Conde, Concelho de Carregal do Sal.--------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0075/20180223) 4.2. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA TO-

TAL DE 853,00 M2, SITO À COITADA, NA VILA E FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO, 

CONCELHO DE CARREGAL DO SAL. REQUERENTE: HENRIQUE MANUEL MARTINS DE 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/24, sob o n.º 26). ------  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de destaque supramencionado, requerido 

pelo munícipe Henrique Manuel Martins de Jesus, que se encontrava capeado com a in-

formação dos serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir nos termos apresentados e informados o pe-

dido de destaque, requerido pelo munícipe Henrique Manuel Martins de Jesus, residente 

na Rua Cinco de Outubro, na Vila e Freguesia de Cabanas de Viriato e Concelho de Carre-

gal do Sal, referente a uma parcela de terreno com a área de 853 m2 (oitocentos e cin-

quenta e três metros quadrados), do artigo rústico inscrito matricialmente sob o número 

quatro mil duzentos e  oitenta e um e descrito na Conservatória do Registo Predial de Car-

regal do Sal sob o número quatro mil, novecentos e cinquenta e oito, ambos da Freguesia 

de Cabanas de Viriato, Concelho de Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------------   



 

 

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

 ------------- (0076/20180223) 5. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTI-

CO, ARTIGO N.º 993 DA FREGUESIA DE CARREGAL DO SAL. REQUERENTE: BRUNO ALE-

XANDRE GONÇALVES CARVALHO. EMISSÃO DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO 54.º 

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

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/05, sob o n.º 38). ------  

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

ado com a informação dos serviços, datada de dezanove do corrente mês e ano. -----------------  

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

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

de, formulado por Bruno Alexandre Gonçalves Carvalho, Notário de Carregal do Sal, 

referente ao artigo rústico novecentos e noventa e três, sito aos Vales, da Freguesia e 

Concelho de Carregal do Sal, no âmbito da herança indivisa aberta por óbito de Cândida 

da Costa Veloso. Mais deliberou autorizar a emissão de certidão de compropriedade. ---------   

 ------------- ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0077/20180223) 6. PROCESSO DE OBRAS N.º 53/2016. REQUERENTE: VÍTOR 

MANUEL HENRIQUES RODRIGUES BRITO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MU-

NICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/15, sob o n.º 242). ----  

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

ado com a informação dos serviços número trinta, datada de catorze do corrente mês e 

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

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

para as peças do processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o apoio a prestar ao munícipe 

Vítor Manuel Henriques Brito, no âmbito do processo de obras particulares número cin-

quenta e três barra dois mil e dezasseis, concedendo a isenção do pagamento de taxas, 

nos termos requeridos e do que vier a ser informado, com fundamento na insuficiência 

económica do casal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 ------------- (0078/20180223) 7. EMPREITADA DE SAÚDE DE PROXIMIDADE - REABILITAÇÃO 

DA EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE CABANAS DE VIRIATO. PEDIDO DE PRORRO-

GAÇÃO DE PRAZO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMA-

RA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/16, sob o n.º 252). ----  

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

ado com a informação dos serviços, datada de nove do corrente mês e ano. -------------------------   

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

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

de conceder a prorrogação do prazo da execução da empreitada nos termos requeridos e 

informados, determinando aos serviços as diligências necessárias à eficácia desta deli-

beração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- FÉRIAS DESPORTIVAS – PÁSCOA 2018 ----------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0079/20180223) 8. PLANO DE ATIVIDADES – PÁSCOA 2018. ANÁLISE E DELI-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/19, sob o n.º 267). ----  

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



 

 

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

tema em referência, remetendo esclarecimentos adicionais para o conteúdo das peças 

processuais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor e, decorrida votação nominal, delibe-

rou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, referente às Férias 

Desportivas da Páscoa do ano de dois mil e dezoito, determinando os serviços as diligên-

cias necessárias à eficácia desta deliberação. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- PROTOCOLOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0080/20180223) 9. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE FORMAÇÃO. EMAIL DA 

CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLETIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DES-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/26, sob o n.º 1582). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, os emails datados de oito e de vinte e três do corrente 

mês e ano, da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Despor-

to, que capeavam o Protocolo de Formação “Formar e Qualificar para Melhor Dirigir” e 

bem assim a documentação referente ao tema “Segurança contra Incêndio em Edifícios 

Associativos”. O Presidente e Vice-presidente da Câmara usaram da palavra para dar as 

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

tudo o que tinha sido dito acerca da oportunidade deste tema, dando conta, ainda, de que 

estava a ser agendada uma reunião com as associações do Concelho. ----------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e celebrar o Protocolo de Formação “For-

mar e Qualificar para Melhor Dirigir”, com a Confederação Portuguesa das Colectividades 

de Cultura, Recreio e Desporto assumindo os respetivos encargos. -----------------------------------------  

 ------------- ÁGUA SANEAMENTO E SALUBRIDADE ------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0081/20180223)10. REAVALIAÇÃO DOS ATIVOS REFERENTES AO SERVIÇO DE 

SANEAMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/16, sob o n.º 262). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de aquisição/prestação de serviços supra-

mencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número noven-

ta e um, datada de dezasseis 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, aludindo à oportunidade do mesmo, face à proximidade de execução do pro-

jeto de Restruturação e Tratamento dos Sistemas de Águas Residuais do Concelho, no-

meadamente dos subsistemas de Currelos e de Cabriz. Concluiu, afirmando ser necessá-

rio proceder à avaliação atual do ativo da Câmara Municipal referente ao saneamento de 

águas residuais, de modo a criar modelos mais consentâneos com a realidade, no que diz 

respeito, nomeadamente aos ciclos/estruturas tarifários. ---------------------------------------------------------   

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e adjudicar a aquisição/prestação de ser-

viços em causa à empresa RPC, Regulation, Perfomance and Governance, L.da, pelo pre-

ço de €7 500,00 (sete mil e quinhentos euros), sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor. ---  

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

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

 ------------- (0082/20180223)11. PEDIDO FORMULADO POR JOAQUIM SILVA COSTA. IN-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/16, sob o n.º 261). ----  

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

dezasseis do corrente mês e ano, que capeada um pedido oportunamente formulado pelo 



 

 

trabalhador Joaquim Silva Costa, para cedência gratuita de um depósito furado e inutili-

zado que tinha sido substituído nas Piscinas Municipais. ---------------------------------------------------------  

 ------------- Face à informação atrás referida, a Câmara Municipal, decorrida votação nomi-

nal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, no sentido 

de ser feita a cedência gratuita, ao trabalhador Joaquim Silva Costa, do citado depósito 

que se encontra furado e inutilizado e foi proveniente das Piscinas Municipais. ---------------------  

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

 ------------- (0083/20180223)12. ACUMULAÇÃO COM FUNÇÕES OU ATIVIDADES PRIVADAS 

- TRABALHADORA ANA CATARINA DA COSTA ALBUQUERQUE NOGUEIRA. ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/07, sob o n.º 215). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o parecer jurídico dos serviços número vinte e oito, da-

tado de sete do corrente mês e ano, que capeava o requerimento oportunamente apre-

sentado pela trabalhadora Ana Catarina da Costa Albuquerque Nogueira, para acumula-

ção de funções públicas com atividades privadas. ---------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado, nos termos requeridos e 

informados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- (0084/20180223)13. PARTICIPAÇÃO NO XVII CONCURSO LA SELEZIONE DEL 

SINDACO. EMAIL DA AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO E 

DA MAGNUM – CARLOS LUCAS, VINHOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MU-

NICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/02/16, sob o n.º 1326). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo referente ao assunto supramencionado. O 

Vice-presidente usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa com-
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preensão do tema em referência, evidenciando a envolvência dos empresários do setor e  

da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, da qual Carregal do Sal faz parte. --------  

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

nominal, deliberou por unanimidade apoiar os empresários interessados na participação 

no XVII Concurso La Selezione Del Sindaco, com a verba relativa ao envio de até três vi-

nhos por cada produtor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0085/20180223)  14. 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 sessenta e cinco e 

termo no número trezentos e onze, no valor de €261 234,27 (duzentos e sessenta e um 

mil, duzentos e trinta e quatro euros e vinte e sete 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. ---------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0086/20180223) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ----------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente vinte e duas horas e quinze minutos, quando o Presidente 

deu por concluída a agenda da ordem do dia desta reunião, tendo solicitado ao Chefe da 

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

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

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

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

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

 ------------- (0087/20180223) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------  



 

 

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

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

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

 

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

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

 

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

 

 

 

 


