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

DINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL 

DO SAL, REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DO 

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

 ------------- Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Car-

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

Executivo Camarário, sob a presidência do Presidente da Câmara Rogério Mota Abrantes 

e com a presença dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva, José Sousa Batista, 

Toni Serge Costa Ribeiro e Ana Cristina Silva Sousa Borges. -----------------------------------------------------   

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

 ------------- Verificada, assim, a existência de quórum, eram precisamente quinze horas, 

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

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

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

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

 ------------- O Presidente da Câmara informou que na sequência do expediente, entretanto 

rececionado, tinha elaborado a ordem do dia que a seguir se transcreve: --------------------------------  

 ------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.92 a 95)-----------------------------------------------   

 ------------- 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.92 a 95) -------------------  

 ------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.95 a 106v) -------------------------------------------------------------  

 ------------- VOTO DE PESAR (a fls.95 a 96v) ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2. MORTE DE ATÍLIO DOS SANTOS NUNES. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.95v a 96v) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.96v a 97) -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.96v a 97) -------------------------  



 

 ------------- 3.1 FINANÇAS MUNICIPAIS REPORTADAS A 29 DE DEZEMBRO DE 2017. (a 

fls.96v) -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 3.2 FINANÇAS MUNICIPAIS REPORTADAS A 08 DE JANEIRO DE 2018. (a fls.96v 

a 97) -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.97 a 98) --------------------------------------------------------------  

 ------------- REDUÇÃO DE TAXAS (a fls.97 a 97v) ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 4. REDUÇÃO DE TAXAS ATÉ 30%. REQUERENTE: LEANDRO COLSUE MARTINS. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.97 a 97v) --------------------------------------  

 ------------- ISENÇÃO DE TAXAS (a fls.97v) --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5. ISENÇÃO DE TAXAS. REQUERENTE: NUNO EDUARDO DA SILVA FERNANDES. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.97v) ----------------------------------------------  

 ------------- TMU – TAXA MUNICIPAL URBANÍSTICA (a fls.97v a 98) -------------------------------------------  

 ------------- 6. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNI-

CIPAL. (a fls.97v a 98) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.98 a 99) --------------------------------------------------  

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

fls.)98 a 99--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 7.1 PEDIDO FORMULADO POR FERNANDO CRAVEIRO MARQUES. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.98) -------------------------------------------------------------------  

 ------------- 7.2 PEDIDO FORMULADO POR ROZA IZABEL DOS ANJOS ABREU. ANÁLISE E 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.98 a 98v) ---------------------------------------------------------  

 ------------- 7.3 PEDIDO FORMULADO POR ALBERTO CORREIA OLIVEIRA. ANÁLISE E DELI-

BERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.98v a 99) -----------------------------------------------------------------  

 ------------- 7.4 PEDIDO FORMULADO POR SUSANA PALMIRA DE JESUS MARQUES COE-

LHO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.99) ---------------------------------------  

 ------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.99) --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAS (a fls.99) -----------------------------------------------------  

 ------------- 8. PEDIDO FORMULADO POR MARIA ISABEL COSTA OLIVEIRA. ANÁLISE E DELI-

BERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.99) ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.99v a 100v) ------------------  

 ------------- 9. APOIOS (a fls.99v) -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9.1 SÁBADO DE CARNAVAL 2018. PEDIDO FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL FOLIAS E TROPELIAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a 

fls.99v) -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9.2 APROVAÇÃO DO PROJETO DE MELHORAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS 

DA SEDE/BALNEÁRIOS DO CLUBE DE FUTEBOL DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E 

RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.99v) ------------------------------------------------------------------  

 ------------- 9.3 MOVIMENTO ASSOCIATIVO – SUBSÍDIOS DE 2018. PROPOSTA DO VICE-

PRESIDENTE. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.99v a 100v) ----------  

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

fls.100v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- EMPREITADAS (a fls.100v) --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 10. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PESO, EM BEIJÓS, PAVIMENTAÇÃO DA 

RUA DA TAPADA, EM OLIVEIRINHA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS LAGES EM 

LACEIRAS. OFÍCIO DA SOCITOP, UNIPESSOAL, LDA. CONHECIMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.100v) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- SANEAMENTO E SALUBRIDADE (a fls.100v a 101) -----------------------------------------------------  

 ------------- TARIFÁRIO 2018 (a fls.100v a 101) -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 11. PARECER SOBRE O TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO PARA 

2018 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL. OFÍCIO DA ERSAR – ENTIDADE 

REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS. CONHECIMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL. (a fls.100v a 101) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 ------------- INDÚSTRIA E ENERGIA  (a fls.101 a 101v) --------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12. FORNECIMENTOS (a fls.101 a 101v) -----------------------------------------------------------------------  

 ------------- 12.1 ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO ATÉ NOVA 

CONTRATAÇÃO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO DA CIMVDL N.º AQ_CPI_ 06/2017. 

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

fls.101 a 101v) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 12.2 ENERGIA ELÉTRICA AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO AQ-CPI-06-2017 DA 

CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DÃO LAFÕES. 

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

fls.101v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.101v a 106v)---------------------------------------------------  

 ------------- INCÊNDIOS FLORESTAIS (a fls.101v a 106v) ---------------------------------------------------------------  

 ------------- 13. APOIO NA CONSTRUÇÃO DE OVIL AO MUNÍCIPE JOSÉ DIAS PEREIRA. 

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.101v a 102) ----------------------------------  

 ------------- CASA DO PASSAL (a fls.101v a 102) -----------------------------------------------------------------------------  

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

DE REQUALIFICAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO 

HIERÁRQUICO DE LUÍSA PACHECO MARQUES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. ANÁLISE 

E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.102 a 103v) --------------------------------------------------  

 ------------- FUNDOS DE MANEIO (a fls.103v) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 15. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA 2018. ANÁLISE E DELIBERA-

ÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.103v) --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PROTOCOLOS (a fls.103v) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 16. RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM CLUBE DE CAÇA E 

PESCA DE CABANAS DE VIRIATO (CANIL MUNICIPAL). ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.103v) -----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (a fls.103v a 104) -------------------------------------------------------------   

 ------------- 17. COMUNICAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRA-

DOS OU RENOVADOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.103v a 

104) ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE (a fls.104 a 105v) -----------------------------------------------  

 ------------- 18.1 RESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDU-

AIS DO CONCELHO DE CARREGAL DO SAL – SUBSISTEMA DE CURRELOS. ABERTURA 

DE PROCEDIMENTO CONCURSAL. ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESI-

DENTE DA CÂMARA. (a fls.104 a 105) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 18.2 RESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDU-

AIS DO CONCELHO DE CARREGAL DO SAL – SUBSISTEMA DE CABRIZ. ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL. ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDEN-

TE DA CÂMARA. (a fls.105 a 106) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 19. OPERAÇÕES PARU (a fls.106 a 106v) ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- 19.1 REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL (PARU 5). CANDIDATURA. ANÁ-

LISE E RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. (a fls.106) --------------------  

 ------------- 19.2 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO MERCADO MUNICIPAL 

(PARU 6). CANDIDATURA. ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA. (a fls.106 a 106v) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- PAGAMENTOS (a fls.106v a 107) ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 20. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.106v a 107) ------------------------------------------   

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

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

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

 ------------- (0001/20180112) 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 20/12/2017, esteve presente na reunião com o Secretário de Estado das 

Florestas, na sede da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; numa reunião e na 

Ceia de Natal com os colaboradores da Câmara Municipal; ------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 21/12/2017, esteve presente na Assembleia Intermunicipal da Associação 

de Municípios da Região do Planalto Beirão; na reunião da ADICES - Associação de De-

senvolvimento Local; e na estreia do Musical Les Miserables, Scool Edition; ---------------------------   

 ------------- No dia 22/12/2017, esteve presente na sessão ordinária da Assembleia Munici-

pal; -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 23/12/2017, esteve presente na apresentação do livro - Aristides de Sousa 

Mendes-Memórias de um Neto, na Casa do Passal, em Cabanas de Viriato; ---------------------------  

 ------------- No dia 28/12/2017, outorgou escrituras com Maria Alcina Tavares Fernandes e 

Maria José Fernandes Batista; -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- No dia 03/01/2018, esteve presente numa reunião do Conselho Intermunicipal da 

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

 ------------- No dia 05/01/2018, esteve presente numa reunião da Associação de Municípios 

da Região do Planalto Beirão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 08/01/2018, reuniu com os munícipes Antonio Oliveira Dias; Jorge Figuei-

redo; com Francisca Figueiredo do Jornal do Centro, delegação de Viseu; com o encena-

dor António Leal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 09/01/2018, reuniu com técnicos da SPI - Sociedade Portuguesa de Ino-

vação Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A.; e com José Miguel Silva, 
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da Folha Centro Nelas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 10/01/2018, esteve presente numa reunião com o Senhor Secretário de 

Estado do Ambiente, na sede da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; --------------------  

 ------------- No dia 12/01/2018, esteve presente numa reunião com o Senhor Ministro do 

Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e a Autoridade de Gestão POSEUR - Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, na seda da Associação de 

Municípios da Região do Planalto Beirão. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- 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 20/12/2017, esteve presente numa reunião e na Ceia de Natal com os 

colaboradores da Câmara Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 21/12/2017, esteve presente na Assembleia Intermunicipal do Planalto 

Beirão; --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 22/12/2017, esteve presente na sessão ordinária da Assembleia Munici-

pal; --------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 23/12/2017, esteve na apresentação do livro - Aristides de Sousa Mendes- 

Memórias de um Neto, na Casa do Passal, em Cabanas de Viriato; ------------------------------------------  

 ------------- No dia 03/01/2018, reuniu com elementos do Teatro do Montemuro; -----------------------  

 ------------- No dia 05/01/2018, assistiu ao Cantar de Janeiras pelos utentes da APCV de Oli-

veira do Conde; e alunos da USCSAL – Universidade Sénior de Carregal do Sal; ---------------------  

 ------------- No dia 08/01/2017, reuniu com o Presidente da Direção da ADEF-CS; com o Dire-



 

tor do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; reuniu com colaboradores do Setor do 

Desporto da Câmara Municipal; e assistiu ao Cantar de Janeiras por alunos da Escola 

Básica Nuno Álvares; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 09/01/2017, esteve num almoço com a Fundação António Fragoso; e 

acompanhou as filmagens para o Programa Somos Portugal; -------------------------------------------------  

 ------------- No dia 10/01/2017, reuniu com o Diretor do Agrupamento de Escolas de Carregal 

do Sal e dois elementos da FAPECS; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 11/01/2017, reuniu com Dr.ª Elisabete Leitão, da Comunidade Intermuni-

cipal Viseu Dão Lafões. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 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 19/12/2017, esteve presente na Ceia de Natal da Unidade Residencial 

Aristides Sousa Mendes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 20/12/2017, esteve presente numa reunião e na Ceia de Natal com os 

colaboradores da Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 21/12/2017, visitou os doentes do Concelho, internados no Hospital de S. 

Teotónio, em Viseu; e esteve presente na estreia do Musical Les Miserables, Scool Edition; -  

 ------------- No dia 22/12/2017, esteve presente na sessão ordinária da Assembleia Munici-

pal; -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 27/12/2017, esteve presente numa reunião com elementos do Conselho 

Português para os Refugiados; e na reunião da CPCJ, modalidade restrita;  ----------------------------  

 ------------- No dia 05/01/2018, assistiu ao Cantar de Janeiras por utentes da APCV de Olivei-

ra do Conde; e alunos da USCSAL – Universidade Sénior de Carregal do Sal; --------------------------  
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 ------------- No dia 06/01/2018, esteve presente no convívio com os idosos das IPSS´s do 

Concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 08/01/2018, acompanhou a reunião com colaboradores do Setor do Des-

porto da Câmara Municipal; e assistiu ao Cantar de Janeiras por alunos da Escola Básica 

Nuno Álvares; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- No dia 10/01/2018, esteve presente numa reunião da CPCJ, modalidade restrita;  --  

 ------------- No dia 11/01/2018, esteve presente numa 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 da Feira Pinha e Pinhão. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra, para abordar a descida de 

vinte por cento do preço da água, questionando para quando estava prevista a respetiva 

aplicação. Referiu-se de seguida ao facto de haver povoações do Concelho que passados 

três meses sobre os incêndios de quinze e dezasseis de outubro ainda não têm teleco-

municações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- O Presidente da Câmara respondeu às questões suscitadas, informando que, 

provavelmente, a fatura do próximo mês já teria incluída esta redução. Quanto às teleco-

municações, a informação que tinha obtido foi de que foram reparadas zonas prioritárias, 

onde existe atividade industrial e comercial, sendo também do seu conhecimento que 

existem povoações como Pardieiros, Póvoa da Arnosa e Pinheiro que continuam com 



 

esse problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- 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: referindo-se à entrevista do Presidente da Câmara, referente aos pre-

juízos causados pelos incêndios florestais de quinze e dezasseis de outubro, questionou 

se já havia um levantamento de todos os prejuízos. Relativamente às candidaturas aos 

subsídios por parte do Movimento Associativo, questionou se não havia uma forma me-

nos burocrática, pois são muitos os documentos a preencher e se os subsídios atribuídos 

eram os protocolados. Relativamente ao jornal municipal e ao site do Município pergun-

tou se a Oposição também poderia emitir opiniões nos mesmos, concluindo que uma 

mensagem de Natal dos Vereadores do Partido Social Democrata não tinha sido publica-

da. Referiu que é sempre bom o confronto de ideias. Abordou o facto das casas de banho 

públicas terem sido vandalizadas e ao que era dado saber iriam estar encerradas. Conclu-

iu, referindo que lamentava o facto da Assembleia Municipal não ter suspenso os traba-

lhos face ao falecimento do ex-Presidente da Câmara, Atílio dos Santos Nunes, constitu-

indo esta afirmação uma posição de consciência, nada tendo  a ver com a validade das 

votações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------  Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara usou da palavra para informar que ao nível das casas 

existia um levantamento exaustivo; ao nível agrícola tinham sido muitas as candidaturas, 

mas não existia um montante determinado. Quanto aos subsídios informou que a atribui-

ção era sempre protocolada e as candidaturas respeitavam o Regulamento em vigor. O 

uso do jornal municipal e do portal da Câmara, referiu que o que era publicado eram notí-

cias, a Câmara Municipal dava notícias e não fazia política, afirmando que não era sua 
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intenção colocar os elementos do órgão executivo e ou deliberativo em confronto. A 

mensagem de Natal não tinha sido publicada face ao seu conteúdo político. A título de 

exemplo, mencionou que a pior coisa que o Farol da Nossa Terra tem feito é deixar co-

mentar sob o anonimato, pois cada um tem de ser responsável por aquilo que diz e es-

creve. Quanto às casas de banho disse que o assunto teria de ser muito bem ponderado, 

pois não podiam ser postas câmaras para se saber quem as vandaliza, mas a verdade é 

que se gastou muito dinheiro para ter as casas de banho abertas e agora vai ter de se 

reparar tudo de novo. Relativamente ao facto da Assembleia Municipal não ter suspenso 

os trabalhos, afirmou que uma coisa nada tinha a ver com a outra, pois toda a gente tinha 

sentido a perda de Atílio dos Santos Nunes, mas a verdade é que havia documentos que 

era urgente aprovar e que não seria fácil arranjar agenda. ---------------------------------------------------------  

 ------------- Vice-presidente da Câmara – Usou da palavra para referir que já no tempo em 

que o Vereador Óscar Paiva tinha estado na Câmara Municipal se faziam boletins munici-

pais e a prática seguida era a mesma. Por regra, não via inconveniente em que a partici-

pação da Oposição acontecesse, mas a verdade é que outros eleitos e órgãos também se 

poderiam sentir nesse direito. Sobre as notícias e o que se escreve teria de haver muito 

cuidado, de modo a evitar a chacota política. Quanto às casas de banho, recordou que as 

mesmas estavam fechadas e foi esta Câmara Municipal que as colocou ao serviço da 

população, após terem sido feitas obras. Referindo-se, também, à não suspensão dos 

trabalhos por parte da Assembleia Municipal afirmou que havia outras formas de respei-

to, como a entrada do corpo nos Paços do Concelho e a verdade é que nessa altura dos 

que tinham proposto o adiamento poucos lá estavam.--------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- VOTO DE PESAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 ------------- (0002/20180112) 2. MORTE DE ATÍLIO DOS SANTOS NUNES. ANÁLISE E DELI-

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

 ------------- O Presidente da Câmara usou da palavra para apresentar e justificar este ponto 

da ordem do dia, dando a conhecer que no próprio dia tinha feito o despacho que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- “DESPACHO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- MORREU ATÍLIO DOS SANTOS NUNES ------------------------------------------------------------------------  

 ------------- UM HOMEMDEDICADO AO SEU CONCELHO. --------------------------------------------------------------  

 ------------- Morreu o senhor Atílio dos Santos Nunes. A infausta notícia foi profusamente 

veiculada na manhã deste dia 22 de dezembro de 2017. Nasceu em 29 de setembro de 

1938, na Azenha, pequena povoação da Freguesia de Oliveira do Conde, Concelho de Car-

regal do Sal, filho de Albertino Nunes e de Maria da Conceição dos Santos. ---------------------------  

 ------------- Oriundo de gente humilde, de muito novo aprendeu a arte do campo. Terminada a 

4.ª classe, ficou por aí, porque a vida assim o exigiu. No momento seguinte tornou-se um 

empresário da construção civil, conhecido de Norte a Sul do País, arte pela qual nutriu 

sempre um empenho, saber e dedicação peculiares e na qual subiu a pulso. -------------------------  

 ------------- Aos 50 anos enveredou pela carreira política, tendo conquistado o cargo de Pre-

sidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal, nas eleições ocorridas a 17 de dezembro 

de 1989, tendo tomado posse a 4 de janeiro de 1990.  --------------------------------------------------------------  

 ------------- Rendido à causa pública, concorreu e foi eleito sucessivamente nos mandatos 

que se seguiram, até terminar as suas lides autárquicas quando decorria o ano de 2013.  

Desempenhou, por inerência do cargo, alguns cargos de gestão em associações de mu-

nicípios, como foi o caso da ADICES – Associação de Desenvolvimento Local e da Asso-

ciação de Municípios da Região do Planalto Beirão. ------------------------------------------------------------------  

 ------------- Nas funções autárquicas teve um interregno, mais propriamente de janeiro a abril 
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de 2002, quando desempenhou as funções de deputado pelo Partido Social Democrata e 

pelo Círculo Eleitoral de Viseu na Assembleia da República. -----------------------------------------------------  

 ------------- No setor empresarial, Atílio Nunes soube granjear no exercício dos seus manda-

tos e do poder político, a confiança da comunidade carregalense e fora do Concelho de 

Presidentes da República, de Membros do Governo, da Assembleia da República e dos 

cidadãos em geral. Desempenhou o cargo em que sucessivamente esteve empossado, 

com mestria, engenho e arte, contribuindo decisiva e exemplarmente para o desenvolvi-

mento social, cultural e económico do Concelho de Carregal do Sal, num espaço temporal 

de cerca de duas décadas e meia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Deixou, também, a sua marca nas associações concelhias e distritais por onde 

passou e onde teve sempre uma atuação ativa, conciliadora e de apoiante acérrimo. Re-

temos na nossa memória, o homem entusiasta, atento, empenhado, lutador, humilde, 

conversador e crente de que perante cada um dos desafios cumpridos, poderia ainda 

conseguia fazer mais, em prol do coletivo concelhio. -----------------------------------------------------------------  

 ------------- Nas cerimónias e na Sessão Solene do Dia do Município do ano de 2016, Câmara 

e Assembleia Municipal distinguiram a sua postura de autarca e Atílio dos Santos Nunes 

foi condecorado com a Medalha de Mérito Municipal Autárquico, Grau Ouro. -------------------------  

Nesta hora de dor, curvamo-nos respeitosamente perante a sua memória, pelo que no 

uso dos poderes que me são conferidos e em nome da Câmara Municipal de Carregal do 

Sal,  -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- 1 – Que seja colocada a Bandeira do Município a meia-haste, durante três dias, 

em sinal de luto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2 – Seja solicitado às Juntas de Freguesia do Concelho a sua associação, de 

igual modo, a esta iniciativa de pesar. ------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 ------------- 3 – Sejam endereçadas aos seus familiares as nossas mais sentidas condolên-

cias.” ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar, exarando em ata um voto de 

pesar, ratificando as diligências e decisões entretanto ocorridas. --------------------------------------------  

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

 ------------- 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. ---------------------------------------------------  

 ------------- (0003/20180112) 3.1 FINANÇAS MUNICIPAIS REPORTADAS A 29 DE 

DEZEMBRO DE 2017.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

tos e quarenta e cinco), referentes ao dia vinte e nove de dezembro de dois mil e dezasse-

te, que apresentavam os seguintes saldos: ---------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €2 552,01 (dois mil, quinhentos e cinquen-

ta e dois euros e um cêntimo); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco Millenni-

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

€2 640 970,25 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e setenta euros e vin-

te cinco cêntimos); o que perfaz um total de €2 643 222,26 (dois milhões, seiscentos e 

quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois euros e vinte e seis cêntimos). -----------------------------  

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €609,68 (seiscentos e nove 

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

do Sal, a quantia de €157 306,35 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e seis euros e 

trinta e cinco cêntimos); o que perfaz um total de €157 916,03 (cento e cinquenta e sete 

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

 ------------- (0004/20180112) 3.2 FINANÇAS MUNICIPAIS REPORTADAS A 08 DE JANEIRO 

DE 2018.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- Foram presentes, na reunião, os resumos diários de tesouraria (número quatro), 

referentes ao dia oito de janeiro de dois mil e dezoito, que apresentavam os seguintes 

saldos: -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €4 863,68 (quatro mil, oitocentos e ses-

senta e três euros e setenta e oito cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, 

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

quantia de €2 646 290,13 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e no-

venta euros e treze cêntimos); o que perfaz um total de €2 651 153,81 (dois milhões, seis-

centos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e três euros e oitenta e um cêntimos). ---------  

 ------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €124,97 (cento e vinte e qua-

tro euros e noventa e sete cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carre-

gal do Sal, a quantia de €138 562,86 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e 

dois euros e oitenta e seis cêntimos); o que perfaz um total de €138 687,83 (cento e trinta 

e oito mil, seiscentos e oitenta e sete euros e oitenta e três cêntimos).  -----------------------------------  

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

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

 ------------- REDUÇÃO DE TAXAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0004/20180112) 4. REDUÇÃO DE TAXAS ATÉ 30%. REQUERENTE: LEANDRO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/11/27, sob o n.º 434). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de obras número vinte e cinco dois mil e de-

zassete, requerido por Leandro Colsue Martins, que se encontrava com um pedido de re-

dução de trinta por cento das taxas e bem assim da informação dos serviços. ----------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Leandro Colsue Mar-



 

tins, de redução de taxas em trinta por cento, no âmbito do processo de obras particula-

res número vinte e cinco barra dois mil e dezassete, com enquadramento na alínea a) do 

número seis do artigo quadragésimo sexto do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças 

e Prestação de Serviços em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- (0005/20180112) 5. ISENÇÃO DE TAXAS. REQUERENTE: NUNO EDUARDO DA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/12/18, sob o n.º 455). ----  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de obras número trinta e cinco barra dois mil 

e dezasseis, requerido por Nuno Eduardo da Silva Fernandes, que se encontrava capeado 

com um pedido de isenção de taxas e bem assim da informação e do parecer jurídico dos 

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

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Nuno Eduardo da Sil-

va Fernandes, de isenção de taxas, no âmbito do processo de obras particulares número 

trinta e cinco barra dois mil e dezasseis, com enquadramento na alínea b) do número seis 

do artigo quadragésimo sexto do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação 

de Serviços em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- TMU – TAXA MUNICIPAL URBANÍSTICA ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0006/20180112) 6. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/10, sob o n.º 50). ------  

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

do corrente mês e ano, subordinada ao assunto “Urbanização E Edificação – Taxa Muni-

cipal Urbanística”. O Presidente da Câmara usou da palavra para dar as explicações tidas 

por adequadas ao tema em referência, deixando à consideração dos membros da Câma-
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ra Municipal a definição do montante a considerar no âmbito do programa plurianual de 

investimentos municipais na execução, manutenção e reforço das infraestruturas gerais. ---  

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

nominal, deliberou por unanimidade manter o montante em vigor do mandato anterior 

(cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito euros), para 

vigorar no mandato de dois mil e dezassete a dois mil e vinte e um. ----------------------------------------  

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

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

 ------------- (0007/20180112) 7.1 PEDIDO FORMULADO POR FERNANDO CRAVEIRO MAR-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/12/21, sob o n.º 1954). --  

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

ado com a informação dos serviços número duzentos e vinte e um, datada de vinte e um 

de dezembro do ano de dois mil e dezassete.  A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Bor-

ges 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 deferir o pedido formulado por Fernando Craveiro 

Marques, face à documentação apresentada e que faz parte do processo, por reunir os 

requisitos a que aludem os números seis e oito do artigo sexagésimo primeiro do Regu-

lamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de Serviços em vigor. Na notificação a 

efetuar, o beneficiário deverá ser alertado de que deverá fazer a renovação anual do pedi-

do, juntando os documentos atualizados. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0008/20180112) 7.2 PEDIDO FORMULADO POR ROZA IZABEL DOS ANJOS 

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



 

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/09, sob o n.º 24). ------  

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

ado com a informação dos serviços número um, datada de seis do corrente mês e ano.  A 

Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges 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 deferir o pedido formulado por Roza Izabel dos Anjos 

Abreu, face à documentação apresentada e que faz parte do processo, por reunir os re-

quisitos a que aludem os números seis e oito do artigo sexagésimo primeiro do Regula-

mento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de Serviços em vigor. Na notificação a 

efetuar, o beneficiário deverá ser alertado de que deverá fazer a renovação anual do pedi-

do, juntando os documentos atualizados. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0009/20180112) 7.3 PEDIDO FORMULADO POR ALBERTO CORREIA OLIVEIRA. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/09, sob o n.º 26). ------  

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

ado com a informação dos serviços número quatro, datada de oito 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. ----------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Alberto Correia de 

Oliveira, face à documentação apresentada e que faz parte do processo, por reunir os re-

quisitos a que aludem os números seis e oito do artigo sexagésimo primeiro do Regula-

mento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de Serviços em vigor. Na notificação a 

efetuar, o beneficiário deverá ser alertado de que deverá fazer a renovação anual do pedi-
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do, juntando os documentos atualizados. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0010/20180112) 7.4 PEDIDO FORMULADO POR SUSANA PALMIRA DE JESUS 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/09, sob o n.º 27). ------  

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

ado com a informação dos serviços número cinco, datada de oito do corrente mês e ano.  

A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges 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 deferir o pedido formulado por Susana Palmira de 

Jesus Marques Coelho, face à documentação apresentada e que faz parte do processo, 

por reunir os requisitos a que aludem os números seis e oito do artigo sexagésimo primei-

ro do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de Serviços em vigor. Na 

notificação a efetuar, o beneficiário deverá ser alertado de que deverá fazer a renovação 

anual do pedido, juntando os documentos atualizados. -------------------------------------------------------------  

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

 ------------- UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAS --------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0011/20180112) 8. PEDIDO FORMULADO POR MARIA ISABEL COSTA OLIVEI-

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/12/15, sob o n.º 1913). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o pedido formulado por Maria Isabel Costa Oliveira, para 

utilização gratuita das Piscinas Municipais, que se encontrava capeado com diversas in-

formações dos serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

rou por unanimidade deferir o pedido nos termos requeridos e informados. ---------------------------  



 

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

 ------------- 9. APOIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0012/20180112) 9.1 SÁBADO DE CARNAVAL 2018. PEDIDO FORMULADO PELA 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL FOLIAS E TROPELIAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/12/27, sob o n.º 8556). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o email datado de vinte e sete de dezembro do ano de 

dois mil e dezassete, emanado da Associação Cultural Folias e Tropelias, subordinado ao 

assunto “Sábado de Carnaval 2018”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade apoiar nos termos da prática seguida no ano anterior. --  

 ------------- (0013/20180112) 9.2 APROVAÇÃO DO PROJETO DE MELHORAMENTO DAS 

INFRAESTRUTURAS DA SEDE/BALNEÁRIOS DO CLUBE DE FUTEBOL DE CARREGAL DO 

SAL. ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------------------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/12/29, sob o n.º 1975). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o despacho de aprovação do projeto de Melhoramento 

das Infraestruturas da Sede/Balneários do Clube de Futebol de Carregal do Sal, proferido 

em vinte e oito de dezembro do ano de dois mil e dezassete, ao abrigo do número três do 

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

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

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar e ratificar o despacho de aprovação atrás 

mencionado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (014/20180112) 9.3 MOVIMENTO ASSOCIATIVO – SUBSÍDIOS DE 2018. 

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

 ------------- Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/09, sob o n.º 34). -------  
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 ------------- Foi presente, na reunião, uma proposta subscrita pelo Vice-presidente da Câmara, 

datada de nove do corrente mês e ano, subordinada ao assunto supramencionado e que 

é o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- “À Câmara Municipal de Carregal do Sal ----------------------------------------------------------------------  

 ------------- ASSUNTO: MOVIMENTO ASSOCIATIVO – SUBSÍDIOS DE 2018. ------------------------------  

 ------------- Estando em curso o processo de candidaturas a apoios ao movimento 

associativo do Concelho ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------  e considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- a) No processo de análise das candidaturas serão tidos e avaliados os 

documentos de prestação de contas do ano anterior, cujo prazo normal de entrega, por 

parte das Associações, decorrerá até 15 de abril de 2018; --------------------------------------------------------  

 ------------- b) Em anos anteriores, para obviar a constrangimentos financeiros das 

associações, foi autorizada a libertação de parte e por conta do subsídio a atribuir no ano 

corrente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- c) Tal libertação teve apenas como condicionalismo a Associação ter 

apresentado a candidatura inicial e quando aplicável o relatório final acompanhado dos 

documentos de prestação de contas; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- PROPONHO que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1 – Seja genericamente autorizada a libertação de 25% (vinte e cinco por cento) 

do adiantamento do subsídio, com referência ao montante atribuído no ano 

imediatamente anterior, em conformidade com os termos e a prática seguida. ----------------------  

 ------------- 2 – A pedido das associações e em casos de manifesta necessidade seja 

autorizada a libertação de mais 25% (vinte e cinco por cento) do subsídio. -----------------------------  

 ------------- 3 – Os casos não enquadrados nos números anteriores sejam analisados e 

decididos por despacho do Presidente da Câmara ou do Vereador com competências 

delegadas e submetidos a ratificação na reunião que se seguir da Câmara Municipal.”---------  



 

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada. ------------------------  

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

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

 ------------- (0015/20180112) 10. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PESO, EM BEIJÓS, 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA TAPADA, EM OLIVEIRINHA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS 

LAGES EM LACEIRAS. OFÍCIO DA SOCITOP, UNIPESSOAL, LDA. CONHECIMENTO DA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/12/20 sob o n.º 8458). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício datado de dezoito de dezembro de dois mil e 

dezassete, emanado da SOCITOP Unipessoal, L.da, adjudicatário das empreitadas da pa-

vimentação do Caminho do Peso, em Beijós; pavimentação da Rua da Tapada, em Olivei-

rinha; e pavimentação da Rua das Lajes, em Laceiras, para informar que em breve iria 

apresentar os planos de segurança e saúde e a previsão do início dos trabalhos estava 

prevista para março do corrente, comprometendo-se a cumprir os contratos de empreita-

da. --------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------- TARIFÁRIO 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (016/20180112) 11. PARECER SOBRE O TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO PARA 2018 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL. OFÍCIO DA 

ERSAR – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários em 2017/12/07, sob o n.º 8054). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o ofício número O traço dez mil trezentos e quatro barra 

dois mil e dezassete, datado de quatro de dezembro, contendo em anexo o parecer n.º I-
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002035/2017, sobre a formação de tarifários do ano de dois mil e dezoito, emanados da 

ERSAR – Entidade Reguladora os Serviços de Águas e Resíduos. Estes dois documentos 

encontravam-se capeados com a informação dos serviços número quatrocentos e no-

venta e cinco, datada de catorze de dezembro de dois mil e dezassete. O Presidente e 

Vice-presidente da Câmara usaram da palavra para dar as explicações tidas por adequa-

das à boa compreensão do tema em referência. Foi evidenciado que o parecer não conti-

nha nada de novo e o facto de se ter atualizado, de forma gradual, os tarifários, permitiu 

alguma redução no diferencial entre as receitas e as despesas. É certo que de acordo 

com um estudo feito pelos serviços, face aos investimentos previstos e no cenário atual, 

o equilíbrio entre receitas e despesas obrigará, nos anos de dois mil e vinte e ou dois mil e 

vinte e um, brigará a uma atualização significativa dos atuais tarifários.  ---------------------------------   

 ------------- O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para solicitar esclarecimen-

tos acerca do número de ramais e fossas existentes, do que foi esclarecido. -------------------------  

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e, decorrida votação nominal, delibe-

rou por unanimidade submeter a respetiva documentação para apreciação da Assem-

bleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------- 12. FORNECIMENTOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0017/20180112)12.1 ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO ATÉ 

NOVA CONTRATAÇÃO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO DA CIMVDL N.º AQ_CPI_ 

06/2017. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DA CÂMARA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/12/19, sob o n.º 1941). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de fornecimento de energia elétrica para o 

período de transição até nova contratação ao abrigo do Acordo Quadro da CIMVDL – 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, com um preço estimado de cento e cin-



 

quenta mil euros, processo esse que se encontrava capeado com a informação dos ser-

viços número setenta e cinco, datada de dezanove de dezembro de dois mil e dezassete. ---  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar com o proposto e ratificar a decisão do 

Presidente da Câmara, proferida em dezanove de dezembro do ano de dois mil e dezas-

sete. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0018/20180112)12.2 ENERGIA ELÉTRICA AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO AQ-

CPI-06-2017 DA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DÃO 

LAFÕES. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DA CÂMARA 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/12/19, sob o n.º 1940). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de fornecimento de energia elétrica ao abri-

go do Acordo Quadro AQ-CPI-06-2017 da Central de Compras da CIMVDL – Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões, com um preço estimado de um milhão de euros, pro-

cesso esse que se encontrava capeado com a informação dos serviços número setenta e 

quatro, datada de dezanove de dezembro de dois mil e dezassete.------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar com o proposto e ratificar a decisão do 

Presidente da Câmara, proferida em dezanove de dezembro do ano de dois mil e dezas-

sete. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- INCÊNDIOS FLORESTAIS -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0019/20180112)13. APOIO NA CONSTRUÇÃO DE OVIL AO MUNÍCIPE JOSÉ 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/12/15, sob o n.º 1926). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava cape-
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ado com a informação dos serviços número quatrocentos e noventa e sete, datada de 

quinze de dezembro do ano de dois mil e dezassete. A Vereadora Ana Cristina Silva Sou-

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

são do tema em análise, referindo que face aos apoios que o munícipe tem recebido, o 

objetivo agora era também a Câmara Municipal poder ceder alguns materiais, apoios téc-

nico-logístico e acompanhamento da obra. --------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar com o apoio a prestar, nos termos apre-

sentados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0020/20180112) 14. CONCURSO PÚBLICO DE CONCEÇÃO PARA A ELABORA-

ÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINIS-

TRATIVA – RECURSO HIERÁRQUICO DE LUÍSA PACHECO MARQUES, SOCIEDADE UNI-

PESSOAL, LDA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------  

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2017/12/29, sob o n.º 1977). --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo do concurso público de conceção para a 

elaboração do Projeto de Requalificação e Musealização da Casa do Passal, que se en-

contrava capeado com o parecer jurídico dos serviços número duzentos e quarenta e três, 

datado de vinte e oito de dezembro de dois mil e dezassete. ----------------------------------------------------  

 ------------- Face ao parecer e a outra documentação constante do processo, o Executivo 

Camarário pode constatar a análise vertida no parecer jurídico atrás mencionado. Assim: ---  

 ------------- “Veio a impugnante, através de requerimento apresentado em 14/12/2017, 

apresentar recurso hierárquico, que tem por objeto o “despacho” do Presidente da 

Câmara “de 7 de Dezembro do corrente ano, notificado a coberto do v. ofício 2829 (…)”.-------   

 ------------- Pretende a impugnante, assim, colocar em causa a decisão que veio indeferir a 



 

sua reclamação, que teve por objeto a decisão do órgão competente para a decisão 

prevista no art.º 221º do CCP, tomada em reunião de Câmara Municipal realizada em 

10/11/2017, que consubstanciou a decisão final de seleção tomada no procedimento 

pré-contratual em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A decisão notificada à impugnante através do Ofício 2829, de 05/12/2017 (ato de 

indeferimento da reclamação que teve por objeto a decisão final de seleção tomada em 

reunião de Câmara Municipal realizada em 10/11/2017), enforma uma decisão (ato) da 

entidade a que alude o n.º 1 do art.º 191º do CPA, ou seja, o órgão executivo Câmara 

Municipal – que, sendo a entidade competente para a decisão de seleção (autor da 

decisão de seleção), segundo o art.º 3º, n.º 2 e art.º 24º, n.º 1 dos Termos de Referência, 

em conjugação com o art.º 221º do CCP é, consequentemente, o autor do ato de 

indeferimento da referida reclamação que teve por objeto aquela decisão de seleção –, 

decisão essa tomada na sequência da ratificação do ato praticado pelo presidente da 

câmara municipal, no uso da prerrogativa de exceção prevista no art.º 35º, n.º 3 do Anexo 

à Lei n.º 75/2013, de 12/09, que refere: “Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por 

motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o 

presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos 

sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de 

anulabilidade.” (itálico nosso). ------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ------------- Pelo que, independentemente da qualificação que a impugnante lhe pretenda dar, 

o ato notificado através do Ofício 2829 não enforma nenhum despacho do Presidente da 

Câmara, por não se tratar de uma situação sob alçada de competência própria ou 

delegada, mas antes uma decisão do órgão executivo colegial do Município – que veio 

decidir a reclamação apresentada em 20/11/2017 –, tomada na sequência do 

acionamento daquele art.º 35º, n.º 3 (por forma a cumprir o prazo previsto no art.º 274º 

do CCP). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- Assim, embora o recurso não tenha sido apresentado ao autor do ato de 

indeferimento, como refere o n.º 2 do art.º 194º do CPA (como supra referido, o autor do 

ato de indeferimento foi o órgão executivo do Município e não o Presidente da Câmara, 

como erradamente é identificado no requerimento de interposição de recurso), o recurso 

hierárquico apresentado pela impugnante em 14/12/2017, não tem enquadramento 

jurídico.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Isto porque, coloca a impugnante em causa a decisão do órgão Câmara 

Municipal, que veio indeferir a sua reclamação, que teve por objeto a decisão final de 

seleção tomada por aquele órgão em reunião realizada em 10/11/2017. Ora, atento o 

disposto no art.º 271º do CCP, em conjugação com o 191º, n.º 1 do CPA, a entidade com 

competência para apreciar e decidir a reclamação administrativa apresentada, é o órgão 

autor da prática do referido ato administrativo de seleção, ou seja, o órgão executivo 

Câmara Municipal, de acordo com o n.º 2 do art.º 3º e n.º 1 do art.º 24º dos Termos de 

Referência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Pelo que, sendo a decisão de indeferimento uma decisão da competência do 

órgão executivo colegial do Município (de acordo com o n.º 1 do art.º 191º do CPA), o 

recurso hierárquico tem de ser rejeitado, com fundamento na alínea a) do n.º 1 do art.º 

196.º do CPA, pelo facto de o ato notificado através do Ofício 2829 não ser suscetível de 

recurso, uma vez que todas decisões/atos administrativos da Câmara Municipal (mesmo 

as subsequentes de ratificação, de acordo com a primeira parte do n.º 5 do art.º 164º do 

CPA), enquanto órgão executivo colegial do Município, não são passíveis de recurso 

hierárquico por inexistir “mais elevado superior hierárquico do autor do ato”, para efeitos 

do n.º 1 do art.º 194.º do CPA.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Após análise ponderada, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, delibe-

rou por unanimidade rejeitar o recurso hierárquico, de acordo com a alínea a) do número 

um do artigo centésimo nonagésimo sexto do Código do Procedimento Administrativo, 



 

com os fundamentos agora transcritos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- FUNDOS DE MANEIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0021/20180112) 15. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA 2018. 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/09, sob o n.º 25). ------  

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

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

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar com a constituição de fundos de maneio, 

nos termos apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0022/20180112) 16. RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM 

CLUBE DE CAÇA E PESCA DE CABANAS DE VIRIATO (CANIL MUNICIPAL). ANÁLISE E 

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

 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/09, sob o n.º 21). ------  

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

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

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

nominal, deliberou por unanimidade concordar com a renovação do protocolo de colabo-

ração celebrado entre o Município de Carregal do Sal e o Clube de Caça e Pesca de Caba-

nas de Viriato, para garantia do funcionamento do canil municipal. -----------------------------------------  

 ------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0023/20180112) 17. COMUNICAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SER-

VIÇOS CELEBRADOS OU RENOVADOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-

PAL. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/09, sob o n.º 20). ------  

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

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

 ------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da renovação dos contratos de aqui-

sição de serviços celebrados com a DID, Documentação, Informática e Desenvolvimento; 

CEDIS, Consultores em Sistemas de Informação e Informática, L.da; e PMS Coffee Soluti-

ons, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0024/20180112) 18.1 RESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE CARREGAL DO SAL – SUBSISTEMA DE CURRE-

LOS. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL. ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DO DES-

PACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara usou da palavra para justificar este ponto da ordem do 

dia e deixar à consideração dos restantes elementos do Executivo Camarário, o despacho 

por si proferido em vinte e dois de dezembro do ano de dois mil e dezassete, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- “Despacho ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Restruturação dos Sistemas de Tratamento de Águas Residuais do Concelho de 

Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Subsistema de Currelos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Com a aprovação dos projetos de Restruturação dos Sistemas de Tratamento de 

Águas Residuais do Concelho de Carregal do Sal, na reunião realizada no passado dia 27 

de outubro de 2017, passaram a existir condições para apresentar as respetivas candida-

turas ao POSEUR, no âmbito do Aviso com o código POSEUR-12-2017-26, aos Subsiste-

mas de Currelos e de Cabriz; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 ------------- Que as citadas operações têm o código POSEUR03-2012-FC-000789 e PO-

SEUR03-2012-FC-000790, encontrando-se as candidaturas submetidas em fase de análi-

se, sendo expetável a aprovação da respetiva comparticipação das mesmas; -----------------------   

 ------------- As questões suscitadas na reunião realizada no dia 27 de outubro de 2017, refe-

rente ao facto de, nomeadamente, algumas localizações de ETAR apresentarem alguns 

condicionalismos, no âmbito da Reserva Agrícola, se encontram ultrapassadas, após os 

resultados profícuos de uma reunião havida com os serviços da Administração Central e 

desta Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Em data recente, da parte do Governo, tinha sido questionado sobre o não lan-

çamento das empreitadas, tendo-lhe sido sugerido que os respetivos procedimentos fos-

sem iniciados no mais curto espaço de tempo; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A última reunião do ano de 2017, desta Câmara Municipal, ocorreu em 19 de de-

zembro, não sendo possível agendar uma reunião extraordinária, por incompatibilidade de 

datas dos seus membros, dado o aproximar do fim do ano. -----------------------------------------------------  

 ------------- Face ao exposto, nos termos do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos e 

n.º 3 do artigo 35.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1 – Aprovo o projeto e demais peças processuais, nomeadamente o programa 

de concurso e o caderno de encargos da empreitada de Restruturação dos Sistemas de 

Tratamento de Águas Residuais do Concelho de Carregal do Sal – Subsistema de Curre-

los. -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 2 – Determino o início do procedimento de formação do contrato, com o lança-

mento da empreitada, nos termos das disposições do Código dos Contratos Públicos, 

com a realização das diligências atinentes à respetiva eficácia deste despacho. -------------------  

 ------------- 3 – Submeto este despacho à próxima reunião desta Câmara Municipal, para 

efeitos de ratificação, conforme determina a parte final do n.º 3 do artigo 35.º, anexo I, da 
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Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nominal, deliberou ratificar, por maioria, o despacho do Presidente da Câmara ora trans-

crito, com os votos a favor do Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, do Vice-

presidente da Câmara, José Sousa Batista e da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Bor-

ges e abstenções dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva e Toni Serge Costa 

Ribeiro. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0025/20180112) 18.2 RESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE CARREGAL DO SAL – SUBSISTEMA DE CABRIZ. 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL. ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

DO PRESIDENTE DA CÂMARA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- O Presidente da Câmara usou da palavra para justificar este ponto da ordem do 

dia e deixar à consideração dos restantes elementos do Executivo Camarário, o despacho 

por si proferido em vinte e dois de dezembro do ano de dois mil e dezassete, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- “Despacho ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Restruturação dos Sistemas de Tratamento de Águas Residuais do Concelho de 

Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Subsistema de Cabriz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Com a aprovação dos projetos de Restruturação dos Sistemas de Tratamento de 

Águas Residuais do Concelho de Carregal do Sal, na reunião realizada no passado dia 27 

de outubro de 2017, passaram a existir condições para apresentar as respetivas candida-

turas ao POSEUR, no âmbito do Aviso com o código POSEUR-12-2017-26, aos Subsiste-

mas de Currelos e de Cabriz; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Que as citadas operações têm o código POSEUR03-2012-FC-000789 e PO-



 

SEUR03-2012-FC-000790, encontrando-se as candidaturas submetidas em fase de análi-

se, sendo expetável a aprovação da respetiva comparticipação das mesmas; -----------------------  

 ------------- As questões suscitadas na reunião realizada no dia 27 de outubro de 2017, refe-

rente ao facto de, nomeadamente, algumas localizações de ETAR apresentarem alguns 

condicionalismos, no âmbito da Reserva Agrícola, se encontram ultrapassadas, após os 

resultados profícuos de uma reunião havida com os serviços da Administração Central e 

desta Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- Em data recente, da parte do Governo, tinha sido questionado sobre o não lan-

çamento das empreitadas, tendo-lhe sido sugerido que os respetivos procedimentos fos-

sem iniciados no mais curto espaço de tempo; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------- A última reunião do ano de 2017, desta Câmara Municipal, ocorreu em 19 de de-

zembro, não sendo possível agendar uma reunião extraordinária, por incompatibilidade de 

datas dos seus membros, dado o aproximar do fim do ano. -----------------------------------------------------  

 ------------- Face ao exposto, nos termos do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos e 

n.º 3 do artigo 35.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1 – Aprovo o projeto e demais peças processuais, nomeadamente o programa 

de concurso e o caderno de encargos da empreitada de Restruturação dos Sistemas de 

Tratamento de Águas Residuais do Concelho de Carregal do Sal – Subsistema de Cabriz. 

 ------------- 2 – Determino o início do procedimento de formação do contrato, com o lança-

mento da empreitada, nos termos das disposições do Código dos Contratos Públicos, 

com a realização das diligências atinentes à respetiva eficácia deste despacho. -------------------  

 ------------- 3 – Submeto este despacho à próxima reunião desta Câmara Municipal, para 

efeitos de ratificação, conforme determina a parte final do n.º 3 do artigo 35.º, anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação 

nominal, deliberou ratificar, por maioria, o despacho do Presidente da Câmara ora trans-

crito, com os votos a favor do Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, do Vice-

presidente da Câmara, José Sousa Batista e da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Bor-

ges e abstenções dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva e Toni Serge Costa 

Ribeiro. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 19. OPERAÇÕES PARU  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0026/20180112) 19.1 REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL (PARU 5). 

CANDIDATURA. ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. --  

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de Reabilitação do Mercado Municipal 

(PARU 5), que se encontrava capeado com a informação dos serviços. O Presidente da 

Câmara usou da palavra para justificar este ponto da ordem do dia e dar as informações 

tidas por adequadas à boa compreensão do projeto em epígrafe. Evidenciou que face aos 

prazos de candidatura do Aviso _ Centro 16-2016-03 Operações Paru e na impossibilida-

de de reunir extraordinariamente este órgão executivo, tinha proferido despacho de apro-

vação nos termos apresentados pelos serviços, no uso da faculdade do número três do 

artigo trigésimo quinto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, ficando a Câmara Municipal com a incumbência de ratificar esta decisão. -----------   

 ------------- Face ao exposto e após análise pormenorizada do processo, a Câmara Munici-

pal, decorrida votação nominal, deliberou ratificar, por maioria, com os votos a favor do 

Presidente da Câmara Rogério Mota Abrantes, do Vice-presidente José Sousa Batista e 

da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges e abstenções dos Vereadores António Ós-

car de Almeida e Paiva e Toni Serge Costa Ribeiro, o despacho de aprovação do projeto 

de Reabilitação do Mercado Municipal (PARU 5), proferido em dezoito de dezembro do 

ano de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- (0027/20180112) 19.2 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO MERCADO 



 

MUNICIPAL (PARU 6). CANDIDATURA. ANÁLISE E RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Foi presente, na reunião, o processo de Requalificação da Área Envolvente ao 

Mercado Municipal (PARU 6), que se encontrava capeado com a informação dos servi-

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

dar as informações tidas por adequadas à boa compreensão do projeto em epígrafe. Evi-

denciou que face aos prazos de candidatura do Aviso _ Centro 16-2016-03 Operações 

Paru e na impossibilidade de reunir extraordinariamente este órgão executivo, tinha profe-

rido despacho de aprovação nos termos apresentados pelos serviços, no uso da faculda-

de do número três do artigo trigésimo quinto da Lei número setenta e cinco barra dois mil 

e treze, de doze de setembro, ficando a Câmara Municipal com a incumbência de ratificar 

esta decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- Face ao exposto e após análise pormenorizada do processo, a Câmara Munici-

pal, decorrida votação nominal, deliberou por ratificar, por maioria, com os votos a favor 

do Presidente da Câmara Rogério Mota Abrantes, do Vice-presidente José Sousa Batista 

e da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges e abstenções dos Vereadores António 

Óscar de Almeida e Paiva e Toni Serge Costa Ribeiro, o despacho de aprovação do projeto 

de Requalificação da Área Envolvente ao Mercado Municipal (PARU 6),proferido em de-

zoito de dezembro do ano de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------------------------  

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

 ------------- (0028/20180112) 20. 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 dois mil, quatrocen-

tos e setenta e seis e termo em três mil e doze, no valor de €671 385,89 (seiscentos e se-

tenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), todas elas 

registadas nas fichas respetivas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------- A Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade to-

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

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

 ------------- (0029/20180112) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ----------------------------------------  

 ------------- Eram precisamente dezoito 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, en-

tretanto, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------- (0030/20180112) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

 ------------- Rogério Mota Abrantes 

 

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

 

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

 

 

 


