Despacho
Divulgue-se no átrio dos Paços do Concelho,
lugares do costume e portal.
Carregal do Sal, 19/02/2017
O Presidente da Câmara,
Rogério Mota Abrantes.

E D I T A L
(Cumprimento do artigo 56.º do anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)
Rogério Mota Abran tes, P residente da Câmara M unicipal de Carregal do Sal:
TORNA público, nos termos e para os efeitos das disposições do artigo 56.º do anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os assuntos tratados na reunião ordinária da Câmara Municipal de Carregal do Sal, realizada no dia 10 de fevereiro de 2017, nos seguintes termos:
N.º

Assuntos analisados

ordem

na reunião

Decisão/deliberação

EXECUTIVO CAMARÁRIO
Presenças e Ausên- Foi registada a ausência do Vice-presidente da Câmara, José
cias

Sousa Batista, falta essa que foi justificada nos termos da legislação em vigor.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

1

Informação sobre as

A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da

reuniões e participa-

participação em reuniões e outras atividades.

ções do Presidente da

O Presidente da Câmara usou da palavra para informar que

Câmara

proximamente iriam ser agendados os seguintes assuntos: i)
Pedido de apoio do Agrupamento de Escolas para a realização
do Desfile de Carnaval; ii) Proposta de protocolo para dissertação de Tese de Mestrado de Hugo Baganha; iii) Novas instalações para os serviços municipais, em substituição das do Gorgolão; iv) Projeto de reabilitação do mercado municipal e zona
envolvente; v) Antecipação para 23 de fevereiro, da realização
da segunda reunião ordinária de fevereiro, por coincidir com o
início de festejos carnavalescos.

Informação sobre as A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da
reuniões e participa- participação em reuniões e outras atividades do Vice-presidente
ções dos Vereadores

da Câmara, da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges e do
Vereador José Dias Batista.
A Vereadora Ana Cristina da Silva Sousa Borges usou da palavra para descrever pormenorizadamente a forma como tinha
decorrido a reunião do dia 9 de fevereiro na CIMVDL – Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, no âmbito da pinha e
pinhão e produtos de valor acrescentado. Concluiu que este
projeto estava no bom caminho e que a ação da CIMVDL poderia ainda ser alargada a outros projetos e a outros produtos en-
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dógenos, tendo destacado os vinhos de quinta.
O Vereador Francisco António Coelho Pessoa da Silva Campos
usou da palavra para se referir à situação de mato e silva existentes nos lotes da Urbanização da Escola Básica Integrada de
Cabanas de Viriato, pedindo a possível intervenção da Câmara
Municipal.
O Vereador José Dias Batista usou da palavra para propor que
se mantivesse a proposta referente ao adiantamento de verbas
por conta dos subsídios, que esteve em vigor no ano anterior,
desde que as associações tenham apresentado as respetivas
candidaturas, ao que a Câmara Municipal deu a sua anuência.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2

Finanças Municipais –

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos respetivos docu-

resumos de tesouraria (or-

mentos (resumos diários de tesouraria n.º 26) reportados a 6 de

çamental e operações de

fevereiro de 2017.

tesouraria)

3

Urbanização e Edifica-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta

3.1

ção – Ocupação de Via

apresentada, referente à demolição total de casa de habitação,

Pública – requerimento,

com ocupação da via pública, na Rua Direita, n.º 32, na Póvoa

informação e parecer jurídi-

de Santo Amaro, Freguesia de Parada, Concelho de Carregal do

co

Sal. O requerente é o munícipe António Manuel Vicente Marques. Com esta deliberação ratificou a decisão do Presidente da
Câmara proferida em 7 do corrente mês e ano.

3
3.2

Urbanização e Edifica-

A Câmara Municipal deliberou deferir e aprovar o pedido formu-

ção – Colocação de

lado por Luís Filipe Martins dos Santos, para colocação de es-

Esplanada Exterior –

planada junto ao seu estabelecimento comercial de Snack-bar,

requerimento e documenta-

sito na Avenida Dr. José Augusto Capelo, nesta Vila de Carregal

ção alusiva ao pedido do

do Sal, pelo prazo de 5 meses, com início em maio de 2017. O

ano anterior

requerente deverá promover as diligências necessárias, previamente à ocupação do espaço.

4

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal tomou conhecimento e apreciou o relatório

ção Social – CPCJ –

de avaliação da atividade da CPCJ – Comissão de Proteção de

relatório e documentação

Crianças e Jovens de Carregal do Sal, referente ao ano de dois

associada

mil e dezasseis. Decorrida votação nominal, deliberou apresentar
e exarar em ata um voto de reconhecimento e felicitação à CPCJ
pelo trabalho desenvolvido.

5

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta

5.1

ção Social – Apoios –

apresentada, referente ao apoio a prestar, tendo em vista o

informação dos serviços e

apoio a idosos das IPSS para que possam assistir, no Instituto

documentação associada

Português do Desporto e da Juventude, em Viseu, a um espetáculo/comédia musical “Velha é Você”, no próximo dia 17 de fevereiro de 2017.

5

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta

5.2

ção Social – Apoios –

apresentada pelo Conselho Português para os Refugiados, no

informação dos serviços e

sentido de acolher uma família com dois filhos.

documentação associada

6

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta

Empreitadas – processo

do júri do procedimento, ínsita no Relatório Final, datado de seis

e documentação associada

do corrente mês e ano, tendo em vista a adjudicação da empreitada de Saúde de Proximidade – Reabilitação da Extensão de
Saúde de Cabanas de Viriato, à empresa Vilda – Construção
Civil, S.A., pelo preço de €169 300,70 (cento e sessenta e nove
mil, trezentos euros e setenta cêntimos), sem inclusão do IVA à
taxa legal em vigor.

7

8

9

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta

Visitas de Estudo 2017

apresentada pelo Vice-presidente da Câmara, José Sousa Batis-

– 1.º CEB e Educação

ta, nos termos do documento previamente distribuído, devendo

Pré-Escolar – processo e

ser promovidas as diligências supervenientes à eficácia desta

documentação associada

deliberação.

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a realização

Cursos Técnicos Pro-

de estágios profissionais, nos termos propostos e informados

fissionais, Nível 5 –

pela DOMA – Divisão de Obras Municipais e Ambiente, oportu-

email e documentação

namente propostos pelo Departamento de Engenharia Civil da

associada

Escola Superior de Tecnologia de Viseu.

Cultura, Desporto, Re-

Face ao pedido formulado pela Cáritas Paroquial de Beijós, atra-

creio e Lazer e Outros –

vés do ofício datado de dezoito de janeiro do corrente ano, a

Apoios – ofício da Cáritas

Câmara Municipal deliberou não atribuir qualquer apoio para

Paroquial de Beijós

aquisição de viaturas, cingindo esse apoio a obras, do que a
entidade já beneficiou em tempo oportuno.

10

Proteção Civil e Meio

A Câmara Municipal tomou conhecimento do email e da docu-

Ambiente – Reforma

mentação associada emanada de Manuel Silvério, residente no

Florestal – email e docu-

concelho de Ourém, subordinados ao tema “reforma florestal e

mentação associada

redução de incêndios sim”, mas com inclusão dos proprietários e
incentivos ao desenvolvimento da floresta.
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11

Saneamento e Salubri-

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado pelas

dade - Ramais – reque-

empresas Ritmos em Cascata, Unipessoal, L.da e Rotinas Ne-

rimento e documentação

cessárias, L.da, para execução de ramal de água ao empreen-

associada

dimento designado por Casas da Fraga, com pagamento em 10
prestações mensais e sucessivas. Mais deliberou não atender
ao pedido formulado na alínea c) do requerimento, por falta de
enquadramento regulamentar. Determinou aos serviços a análise sobre se o preço do ramal se encontra atualizado, devendo
ser corrigido se for caso disso.

12
12.1

Ordenamento do Terri-

A Câmara Municipal apesar de concordar com a proposta

tório, Transportes e

apresentada, deliberou agendar de novo este assunto na

Comunicações – Plano

ordem do dia de uma próxima reunião, requerendo, entretan-

Estratégico e Delimita-

to, esclarecimentos a dúvidas apresentadas na reunião.

ção de ARU – processo,
informação dos serviços e
documentação associada

12
12.2

Ordenamento do Terri-

A Câmara Municipal apesar de concordar com a proposta

tório, Transportes e

apresentada, deliberou agendar de novo este assunto na

Comunicações – Deli-

ordem do dia de uma próxima reunião, requerendo, entretan-

mitação de ARU de

to, esclarecimentos a dúvidas apresentadas na reunião.

Cabanas de Viriato –
processo, informação e
documentação associada

12
12.3

Ordenamento do Terri-

A Câmara Municipal apesar de concordar com a proposta

tório, Transportes e

apresentada, deliberou agendar de novo este assunto na

Comunicações – Deli-

ordem do dia de uma próxima reunião, requerendo, entretan-

mitação de ARU de

to, esclarecimentos a dúvidas apresentadas na reunião.

Oliveira do Conde –
processo, informação e
documentação associada

13

Ordenamento do Terri-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta

tório, Transportes e

de demolição de imóvel, inscrito na matriz sob o n.º U-99 da

Comunicações –Via

Freguesia de Oliveira do Conde, para integrar na via pública (rua

Pública – informação dos

do Loreto), em Vila Meã, Freguesia de Oliveira do Conde, Con-

serviços, parecer jurídico e

celho de Carregal do Sal, com o pagamento de indemnização no

documentação associada

montante de €2 500,00 (dois mil e quinhentos euros).

14
14.1

Administração AutárA Câmara Municipal deliberou avaliar muito positivamente o
quica – Orçamento
Orçamento Participativo Municipal do ano anterior, quer no conParticipativo Municipal cernente à participação dos interessados, quer nos objetivos
– processo e documentação ínsitos no projeto vencedor, referente ao Sombreamento do
recreio da Escola Básica Nuno Álvares, dando cumprimento aos
associada
termos e efeitos do número um do artigo sétimo do regulamento
do Orçamento Participativo Municipal.

14
14.2

Administração AutárA Câmara Municipal deliberou manter as mesmas normas de
quica – Orçamento
funcionamento e o Regulamento do Orçamento Participativo
Participativo Municipal Municipal, para o processo que irá decorrer no corrente ano e
– processo e documentação que reportará os seus efeitos no ano de dois mil e dezoito, dando
cumprimento aos termos e efeitos do número dois do artigo séassociada
timo do regulamento do Orçamento Participativo Municipal.

14
14.3

Administração AutárA Câmara Municipal deliberou fixar em €30 000,00 (trinta mil
quica – Orçamento
euros) o montante anual a que alude o número um do artigo
Participativo Municipal quinto do Regulamento do Orçamento Participativo Municipal, no
– processo e documentação âmbito do Orçamento Participativo do ano de 2018.
associada

15

Administração Autárquica – Pessoal Autárquico – processo e documentação associada

16

Administração Autárquica – Contratos –
processo e documentação
associada

17

Administração Autárquica – Renovação de
Aldeias – reconhecimento
de interesse público
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A Câmara Municipal deliberou concordar com a mobilidade de
dois trabalhadores de assistentes técnicos para técnicos superiores (1 da divisão de Administração Geral e 1 da Divisão de
Obras Municipais e Ambiente), mediante a apresentação prévia
de estudo de enquadramento financeiro da Divisão Financeira e
do Património.
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a renovação
do contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa
Pestox – Controlo e Defesa do Meio Ambiente, L.da, pelo preço
anual de €1 597,05 (mil, quinhentos e noventa e sete euros e
cinco cêntimos), sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou concordar com o projeto Rota dos
Fontanários, a candidatar no âmbito do Programa Renovação de
Aldeias (Anúncio de Abertura de Período de Apresentação de
Candidaturas n.º 001/ADICES/10216/2017), aprovando e reconhecendo o interesse do projeto para as populações e ou para a
economia local, no caso em apreço por estar intrinsecamente
associado às atividades do Museu Municipal e à atração turística
que poderá advir da sua realização e implementação. Mais deliberou enviar esta proposta para a Assembleia Municipal, tendo
em vista a pronúncia deste órgão deliberativo quanto ao interesse do projeto para as populações e ou para a economia local.
www.carregal-digital.pt
e-mail: geral@cm-carregal.pt

18

Administração AutárA Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou agendar o
quica – Lista PME Líder reconhecimento às empresas no programa do Feriado Municipal
2016 – informação e dodo ano de 2017.
cumentação associada

19

Administração Autárquica – Identidade do
Município de Carregal
do Sal – informação e

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta
apresentada referente da nova identidade adotada e aprovada
na reunião desta Câmara Municipal, realizada no dia 13 de janeiro de 2017.

documentação associada

20

Administração Autárquica – Comodatos –
ofício e documentação
associada

21

Administração Autárquica – Publicações –
email

Face ao ofício emanado da Junta de Freguesia de Carregal do
Sal, a Câmara Municipal deliberou concordar com a rescisão do
contrato de comodato celebrado em 27/02/2015. Mais deliberou
concordar com a celebração de novo Contrato de Comodato de
cedência das instalações da ex-Escola Primária de Sobral, com
o Centro de Recreio e Convívio do Sobral, seguindo o modelo
adotado para situações similares.
A Câmara Municipal deliberou subscrever a assinatura do Diário
de Viseu, durante o ano de 2017, e pelo preço total de €100,00
(cem euros), conforme proposta apresentada.
À semelhança da prática seguida em anos anteriores, a Câmara
Municipal deliberou por unanimidade concordar com a tolerância
de ponto aos trabalhadores desta Câmara Municipal que exercem funções públicas, bem como aos restantes colaboradores,
nas tardes de Carnaval dos dias vinte e sete e vinte e oito de
fevereiro de dois mil e dezassete, sem prejuízo de poder voltar a
analisar este assunto, caso ocorra a tolerância de ponto do Governo na terça-feira de Carnaval.

22

Administração Autárquica – Carnaval 2017

23

Instrumentos de Ges-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a 2.ª alte-

tão Financeira – Altera-

ração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano do ano de

ção Orçamental – pro-

2017, nos seguintes termos: Orçamento da Despesa – Refor-

posta

ços - €156 365,00; Diminuições - €156 365,00. Grandes Opções do Plano – Reforço - €30 000,00; Diminuições - €

24

Administração Autárquica – Pagamentos –
listagem

148 000,00.
A Câmara Municipal tomou conhecimento, concordou e ratificou
a listagem dos pagamentos efetuados, com início no n.º 10 e
termo no n.º 152, no valor total de €257 251,41 (duzentos e
cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e um euros e quarenta e um cêntimos).

Carregal do Sal, 19 de fevereiro de 2017.
O Presidente da Câmara,

Rogério Mota Abrantes.

