
Livro 95 
Folha  ________  

 
 _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

DINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL 

DO SAL, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DO 

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

 ------------- Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de 

Carregal do Sal, Edifício dos Paços do Concelho, Salão Nobre, reuniu o Executivo Camará-

rio, sob a presidência do Presidente da Câmara Rogério Mota Abrantes e com a presença 

dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva, José Sousa Batista, Toni Serge Costa 

Ribeiro e Ana Cristina Silva Sousa Borges. ----------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- Verificada, assim, a existência de quórum, eram precisamente vinte e uma horas, 

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

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

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

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

 ------------- O Presidente da Câmara informou que na sequência do expediente rececionado 

desde a última reunião, tinha elaborado a ordem do dia que a seguir se transcreve: --------------  

 ------------- ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO (a fls.108v a 109) ------------------------------------------------  

 ------------- 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. (a fls.108v a 109) --------------  

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.109 a 111) ------------------------------------------  

 ------------- 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.109 a 111) --------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.111 a 114) -------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.111) -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.111) ----------------------------------  

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.111 a 112) --------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- EMPREITADAS (a fls.111 a 111v) ----------------------------------------------------------------------------------  

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

DO CENTRO DE SAÚDE DE CABANAS DE VIRIATO. PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA A 

COBERTURA. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.111 a 111v) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PROGRAMA SPIN (a fls.111v a 112) -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.111v a 112) ----------------  

 ------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.112 a 112v) ------------------  

 ------------- MOVIMENTO ASSOCIATIVO (a fls.112 a 112v) ------------------------------------------------------------   

 ------------- 6. VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONHECIMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.112) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7. LICENCIAMENTO DOS RECINTOS IMPROVISADOS E SEGURANÇA. INFORMA-

ÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.112 a 

112v) ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE (a fls.112v) -------------------------------------------------------  

 ------------- FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL (a fls.112v)----------------------------------------------------  

 ------------- 8. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS E PARECER JURÍDICO. CONHECIMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.112v) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ÁGUA SANEAMENTO E SALUBRIDADE (a fls.112v) ----------------------------------------------------  

 ------------- RAMAIS (a fls.112v) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA. PEDIDO FORMULADO POR NUNO 

JOSÉ LOPES MARQUES. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.112v) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.)112v a 114 ----------------------------------------------------  

 ------------- INCÊNDIOS FLORESTAIS (a fls.113) -----------------------------------------------------------------------------  



 

 

 ------------- 10. PROJETO SOLIDÁRIO AOS MUNICÍPIOS COM ÁREA ARDIDA – CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBE-

RAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.113) -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- CASA DO PASSAL (a fls.113) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11. CONCURSO PÚBLICO DE CONCEÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO 

DE REQUALIFICAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PROJETO MEDIANTE AJUSTE 

DIRETO. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.113) ---------------------------------------------------  

 ------------- BAR DO PARQUE ALZIRA CLÁUDIO. (a fls.113 a 113v) -----------------------------------------------  

 ------------- 12. CESSÃO DE EXPLORAÇÃO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELI-

BERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.113 a 113v) -------------------------------------------------------------  

 ------------- PRÉMIOS DE TEATRO 2017(a fls.113v) ------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 13. ARISTIDES O MUSICAL. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.113v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- VÍNCULOS PRECÁRIOS (a fls.113v) ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 14. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS PRE-

CÁRIOS (LEI N.º 112/2017, DE 29/12). INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELI-

BERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.113v) -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- BALCÃO MULTISSERVIÇOS (a fls.114)-------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 15. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO. INFORMAÇÃO DOS SERVI-

ÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.114)-------------------------------------  

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.114) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.114)  -----------------------------------------------------   

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

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

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

 ------------- (0031/20180126) 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. -------------  

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

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

 ------------- (0032/20180126) 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. ------------  

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

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

 ------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, deu a conhecer o registo escrito 

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

 ------------- No dia 15/01/2018, reuniu com colaboradores no âmbito da operacionalização 

das disposições referentes à limpeza de faixas de combustível, plasmadas na Lei 

77/2017, portaria 15-A/2018 e o Orçamento do Estado para o ano de 2018; ---------------------------  

 ------------- No dia 16/01/2018, reuniu com o Comandante do CODIS – Comando Distrital de 

Operações de Socorro de Viseu, na sede da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão La-

fões; esteve numa reunião do Conselho Executivo da Associação de Municipios da Regi-

ão do Planalto Beirão, em conjunto com técnicos da RPG Consultoria – Estratégia, Gestão 

& Formação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 17/01/2018, esteve numa reunião do Conselho Regional da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; e concedeu uma entrevista ao Diá-

rio de Viseu - Especial Feira da Pinha e do Pinhão;----------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 19/01/2018, esteve na abertura da Feira da Pinha e do Pinhão; ----------------------  

 ----------- Nos dias 20 e 21/01/2018, acompanhou a realização da Feira da Pinha e do Pinhão;   

 ------------------ No dia 22/01/2018, reuniu com o munícipe Carlos Alves Ribeiro Dias, com Sofia  

Neves da empresa Tomy; e com o Comandante da Guarda Nacional Republicana; ----------------  

 ------------- No dia 24/01/2018, reuniu com técnicos da empresa SkillMind; e esteve presente 



 

 

numa reunião para avaliação do Impacto dos Fogos e Plano de Ação, no âmbito do setor 

turístico; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 25/01/2018, reuniu com técnicos da RPG Consultoria – Estratégia, Gestão 

& Formação e da Câmara Municipal de Carregal do Sal; e recebeu o Conselho de Adminis-

tração da Fundação Aristides de Sousa Mendes; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 26/01/2018, participou numa reunião com o Senhor Secretário de Estado 

das Florestas, na sede da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. -------------------------------  

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

 ------------- O Presidente da Câmara complementou a sua intervenção, propondo que fosse 

exarado em ata um voto de pesar, em memória das vítimas, à Câmara Municipal de Ton-

dela, face ao trágico acontecimento ocorrido na Associação Recreativa e Cultural sedea-

da em Vila Nova da Rainha. Este voto de pesar foi aprovado por unanimidade. ----------------------  

----------- 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 13/01/2018, esteve presente no evento “Vamos Ajudar o Tiago”, na Sede 

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

 ------------- No dia 14/01/2018, esteve presente no III Encontro de Cantadores de Janeiras, 

em Vila Meã; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 16/01/2018, reuniu com membros da Associação Recreativa de Parada; -----  

 ------------- No dia 17/01/2018, esteve ressente numa reunião relacionada com candidaturas 

no âmbito dos produtos turísticos integrados de base intermunicipal e da Programação 

Cultural em Rede; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 19/01/2018, esteve na abertura da Feira da Pinha e do Pinhão; ----------------------  

 ------------- Nos dias 20 e 21/01/2018, acompanhou a realização da Feira da Pinha e do Pi-
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nhão; ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 22/01/2018, participou numa reunião, na ADICES, no âmbito da candidatu-

ra “7Maravilhas Portugal à Mesa”; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 23/01/2018, reuniu com a Dra. Sílvia Brandão da UNISELF; e participou 

numa reunião, na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, no âmbito da Contratua-

lização do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros; -----------------------   

 ------------- No dia 24/01/2018, acompanhou a reunião para avaliação do Impacto dos Fogos 

e Plano de Ação, no âmbito do setor turístico; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 25/01/2018, visitou ao Jardim de Infância Angelina Sousa Mendes---------------  

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

 ------------- O Vice-presidente da Câmara usou da palavra para complementar o seu registo 

escrito, dando especial enfoque às diligências e reuniões havidas em torno do novo regi-

me de transportes de passageiros. Disse ser um processo que está a ser trabalhado no 

âmbito da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, tendo sido feito o levantamento 

das necessidades, que se encontram a ser validadas, concelho a concelho, de modo a 

encontrar as premissas para se poder lançar um concurso público internacional. Recor-

dou que numa fase anterior, houve decisão no sentido do Concelho se integrar na Comu-

nidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, abdicando de ser uma unidade de transporte, 

face às vantagens que há em interligar os transportes existentes do Município com os 

dos municípios limítrofes, de modo a proporcionar vantagens para os utentes. ---------------------  

 ------------- 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 13/01/2018, esteve presente na montaria ao javali do Clube Associativo 



 

 

de Caçadores e Pescadores do Concelho de Carregal do Sal; e no evento “Vamos Ajudar o 

Tiago”, na Sede do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; ----------------------------------------------  

 ------------- No dia 14/01/2018, esteve presente no III Encontro de Cantadores de Janeiras, 

em Vila Meã; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 15/01/2018, reuniu com familiares de proprietários de habitações quei-

madas no incêndio de 16 outubro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 17/01/2018, esteve presente numa reunião da CPCJ, na modalidade res-

trita; e numa reunião relacionada com as candidaturas no âmbito dos produtos turísticos 

Integrados de base Intermunicipal e da Programação Cultural em Rede; ---------------------------------   

 ------------- No dia 19/01/2018, esteve presente na abertura da Feira da Pinha e do Pinhão; ------  

 ------------- No dia 20/01/2018, acompanhou uma visita ao Canil Municipal, com o Veteriná-

rio Municipal, deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, Maria Manuel 

Rola, e uma pequena comitiva da Distrital de Viseu do Bloco de Esquerda; -----------------------------  

 ------------- Nos dias 20 e 21/01/2018, acompanhou a realização da Feira da Pinha e do Pi-

nhão; ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 22/01/2018, reuniu com o Grupo de Voluntariado da Liga Portuguesa con-

tra o Cancro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 24/12/2017, esteve presente numa reunião da CPCJ, na modalidade res-

trita; e acompanhou a reunião para avaliação do Impacto dos Fogos e Plano de Ação, no 

âmbito do setor turístico; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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 da Feira da Pinha e Pinhão. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Concluiu a sua intervenção, fazendo um agradecimento a todos os trabalhadores 
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que estiveram envolvidos na Feira da Pinha e do Pinhão, no que foi corroborada por todos 

os elementos da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------- (0033/20180126) 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS.----------------------  

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

ze), referentes ao dia vinte e dois de janeiro de dois mil e dezoito, que apresentavam os 

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

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €2 991,01 (dois mil, novecentos e noventa 

e um euros e um cêntimo); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco Millennium 

BCP, Crédito Agrícola, Banco Santander Totta, Novo Banco, BIG e BPI, a quantia de €2 855 

392,92 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e dois euros 

e noventa e dois cêntimos); o que perfaz um total de €2 858 383,93 (dois milhões, oito-

centos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e três euros e noventa e três cêntimos). ----   

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €311,29 (trezentos e onze eu-

ros e vinte e nove cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carregal do 

Sal, a quantia de €169 348,01 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito 

euros e um cêntimo); o que perfaz um total de €169 659,30 (cento e sessenta e nove mil, 

seiscentos e cinquenta e nove euros e trinta cêntimos).  -----------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------- (0034/20180126) 4. EMPREITADA DE SAÚDE DE PROXIMIDADE - REABILITAÇÃO 

DA EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE CABANAS DE VIRIATO. PROPOSTA DE SOLU-



 

 

ÇÃO PARA A COBERTURA. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/18, sob o n.º 107). ----  

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

ado com a informação dos serviços número quarenta e seis, datada de dezassete do cor-

rente mês e ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

te à cobertura do edifício da  Extensão do Centro de Saúde, objeto da empreitada de Saú-

de de Proximidade – Reabilitação da Extensão do Centro de Saúde de Cabanas de Viriato. 

Mais deliberou ratificar o despacho de concordância do Presidente da Câmara, proferido 

em dezoito do corrente mês e ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PROGRAMA SPIN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0035/20180126) 5. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------------  

 ------------- (Documentos registados nos serviços camarários, em 2017/12/18, sob o n.º 

8368 e em 2018/01/12, sob o n.º 317). ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

são do tema em referência, aludindo tratar-se de programa que tinha sido apresentado 

recentemente e que versava o empréstimo de manuais escolares do sétimo ao décimo 

segundo. Disse ter feito uma reunião com os proponentes, auscultado o Agrupamento de 

Escolas e Federação de Pais, abordando vantagens e desvantagens. Remeteu esclareci-

mentos adicionais para o conteúdo da documentação que tinha sido previamente distri-

buída, concluindo que a proposta da maioria seria a de não aderir. ------------------------------------------   

 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 
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nominal, deliberou por unanimidade não aderir à proposta apresentada referente ao pro-

grama SPIN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0036/20180126) 6. VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO 

MUNICÍPIO ÀS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONHE-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/16, sob o n.º 85). ------  

 ------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número trinta e um, datada 

de doze do corrente mês e ano, que capeava o processo de valorização dos serviços 

prestados pelo Município às Associações do Concelho. -----------------------------------------------------------   

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

 ------------- (0037/20180126) 7. LICENCIAMENTO DOS RECINTOS IMPROVISADOS E SEGU-

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

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/24, sob o n.º 133). ----  

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

ado com a informação dos serviços número vinte, datada de vinte e três do corrente mês 

e ano. O Presidente da Câmara usou da palavra para justificar este ponto da ordem do dia 

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

remetendo esclarecimentos complementares para a legislação que se encontra junta ao 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

nominal, deliberou por unanimidade determinar a promoção das diligências necessárias 

ao cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente dos decretos-lei número trezen-



 

 

tos e nove barra dois mil e dois, duzentos e sessenta e oito barra dois mil e nove e duzen-

tos e vinte barra dois mil e oito, nas suas redações atualizadas. -----------------------------------------------  

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

 ------------- FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL  ----------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0038/20180126) 8. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS E PARECER JURÍDICO. CO-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/16, sob o n.º 77). ------  

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

ado com informações e pareceres dos serviços, bem como modelos de documentação a 

utilizar, no âmbito do cumprimento da legislação em vigor e no concernente às faixas de 

gestão de combustível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- ÁGUA SANEAMENTO E SALUBRIDADE ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- RAMAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0039/20180126)9. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA. PEDIDO FORMU-

LADO POR NUNO JOSÉ LOPES MARQUES. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/17, sob o n.º 100). ----  

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

ado com a informação dos serviços número quarenta e três, datada de dezasseis do cor-

rente mês e ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- INCÊNDIOS FLORESTAIS -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0040/20180126)10. PROJETO SOLIDÁRIO AOS MUNICÍPIOS COM ÁREA ARDI-

DA – CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁ-

LISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/22, sob o n.º 122). ----  

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

ado com a informação dos serviços número dois, datada de dezanove do corrente mês e 

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

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aderir ao projeto solidário, nos termos 

apresentados e emanados da Câmara Municipal de Oeiras. -----------------------------------------------------  

 ------------- CASA DO PASSAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0041/20180126)11. CONCURSO PÚBLICO DE CONCEÇÃO PARA A ELABORA-

ÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PROJETO 

MEDIANTE AJUSTE DIRETO. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/19, sob o n.º 118). ----  

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

ado com a informação dos serviços número dezasseis, datada de dezanove do corrente 

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

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

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

cando a decisão do Presidente da Câmara proferida em vinte e dois de janeiro de dois mil 

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

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

 ------------- (0042/20180126)12. CESSÃO DE EXPLORAÇÃO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 



 

 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/23, sob o n.º 128). ----  

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

ado com a informação dos serviços número dezanove, datada de vinte e dois do corrente 

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

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

cionais para o conteúdo da documentação que tinha sido previamente distribuída.---------------   

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

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

tos termos da documentação que faz parte do processo. ---------------------------------------------------------  

 ------------- PRÉMIOS DE TEATRO 2017 -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0043/20180126)13. ARISTIDES O MUSICAL. CONHECIMENTO DA CÂMARA 

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

 ------------- Face à notícia veiculada na comunicação social, a Câmara Municipal, decorrida 

votação nominal, deliberou por unanimidade aprovar e exarar em ata um Voto de  Louvor 

à ContraCanto Associação Cultural, pela distinção de “Aristides”, Melhor Musical do ano 

de dois mil e dezassete, encenado por António Leal. -----------------------------------------------------------------  

 ------------- VÍNCULOS PRECÁRIOS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0044/20180126)14. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS 

VÍNCULOS PRECÁRIOS (LEI N.º 112/2017, DE 29/12). INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

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

 ------------- Por proposta do Presidente, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, de-

liberou por unanimidade retirar este ponto da ordem do dia e agendar o mesmo na ordem 

do dia de uma sessão extraordinária desta Câmara Municipal, a levar a efeito no dia um 

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



Livro 95 
Folha  ________  

 
 _________________  

 

 

 ------------- BALCÃO MULTISSERVIÇOS -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0045/20180126)15. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO. INFORMA-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/23, sob o n.º 126). ----  

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

dezasseis do corrente mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado. ----------------------   

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

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

que os serviços do Balcão Multisserviços e da Tesouraria Municipal passarão a ter o se-

guinte horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das oito e quarenta e cinco às 

doze horas e trinta minutos e das catorze às dezasseis horas, com intervalo para almoço 

das doze e trinta às catorze horas. Os serviços de informação e acompanhamento atinen-

tes ao GIP – Gabinete de Inserção Profissional, manter-se-ão inalteráveis no que ao atual 

horário diz respeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0046/20180126)  16. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. -----------------------------------------  

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

tos havidos, a que se referiam as autorizações com início no número um e termo no nú-

mero doze, no valor de €27 105,62 (vinte e sete mil, cento e cinco euros e sessenta e dois 

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

 ------------- (0047/20180126) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ----------------------------------------  

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



 

 

dente 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 cons-

tar, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0048/20180126) 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 

 

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

 

 


