Despacho
Divulgue-se no átrio dos Paços do Concelho,
lugares do costume e portal.
Carregal do Sal, 06/03/2017
O Presidente da Câmara,
Rogério Mota Abrantes

E D I T A L

Câmara Municipal

(Cumprimento do artigo 56.º do anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)

Rogério Mota Abrantes, Presidente da Câmara Municipal 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 23 de fevereiro de 2017, nos seguintes
termos:
N.º
ordem

Assuntos analisados
na reunião

Decisão/deliberação

EXECUTIVO CAMARÁRIO
Presenças e Au- Foi verificada a presença de todos os elementos da Câsências
mara Municipal.
Espaço reservado
à intervenção do
público
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ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO
Usou da palavra o munícipe Joaquim Marques Dias, que
começou por referir que não tinha tido oportunidade de falar na sessão da Assembleia Municipal, realizada na passada segunda-feira. O assunto que ali o trazia, tinha a ver
com o pedido de pavimentação da Rua do Barreiro, em Parada, na medida em que os moradores, em tempo de invernia, têm de caminhar sobre lama, levando inclusive as crianças ao colo. Disse que a construção da ETAR naquele
local era importante, mas como a mesma só daqui a quatro ou cinco anos é que estará concretizada, entendia que
a rua poderia ser alcatroada tal como se encontra.
O Presidente da Câmara respondeu ao munícipe, informando que os projetos das ETAR são um processo demorado, estando a Câmara Municipal há dois ou três anos envolvida na sua elaboração. Estão praticamente concluídos.
Colocar betuminoso para depois o arrancar não seria à partida a melhor opção. Comprometeu-se, no entanto, de veri-

ficar, agora que os projetos estão concluídos, se será possível realizar de imediato o coletor de esgoto na rua, de
modo a que a mesma possa ser alcatroada. Disse que iria
deslocar-se ao local com um técnico, para ver dessa possibilidade ou não, e do que viesse a ser concluído o transmitiria ao munícipe.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
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Informação sobre
as reuniões e participações do Presidente da Câmara

A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da participação em reuniões e outras atividades.
O Presidente da Câmara complementou o respetivo registo escrito, informando que na ordem do dia da próxima
reunião seriam agendados os seguintes assuntos: i) Estacionamento junto à Sede do NACO, em Oliveirinha; e ii) Férias Desportivas da Páscoa. Concluiu, informando que naquele dia, a Câmara Municipal e o Clube de Futebol de Carregal do Sal tinham sido contactados por responsáveis do
Sporting Clube de Portugal, com o intuito daquele clube de
instalar em Carregal do Sal uma Academia. Referiu que
para o efeito teria de ser feito um contrato entre o Município de Carregal do Sal e o Sporting Clube de Portugal,
sendo que o Clube de Futebol de Carregal, no âmbito
desse novo contrato, prescindiria do apoio que tem recebido da Câmara Municipal para as escolas de formação.
Ao deixar este assunto ao cuidado dos restantes elementos da Câmara Municipal, solicitou a pronúncia dos mesmos, tendo havido anuência unânime, mandatando o Presidente para dar continuidade ao processo.
Concluiu, referindo que a tolerância de ponto do Carnaval
seria estendível à segunda-feira da parte da tarde e terça
todo o dia, face ao despacho concedido pelo Governo aos
trabalhadores da Administração Central.
Informação sobre A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo esas reuniões e parti- crito da participação em reuniões e outras atividades do
cipações dos Vere- Vice-presidente da Câmara, José Sousa Batista, da Vereaadores
dora Ana Cristina Silva Sousa Borges e do Vereador José
Dias Batista.
O Vice-presidente da Câmara usou da palavra para abordar duas situações, dando as respetivas informações: i)
Vão ser quatro as aldeias a candidatar-se ao concurso das
sete Aldeias Maravilha, respetivamente, Beijós, Cabanas
de Viriato, Oliveira do Conde e Parada; ii) Sobre a proposta
do circuito da caminhada, oportunamente analisado por

esta Câmara Municipal, referiu que tinha tido a oportunidade de reunir com o Grupo 3 Santos Populares de Parada,
tendo-se chegado à conclusão de que numa primeira fase
a realização de seis provas poderia ser demasiado, para
além do investimento que é necessário fazer. A proposta
seria no sentido de fazer duas a três provas, para ver o impacto e se houvesse possibilidades de crescer. Afirmou
que tal proposta iria ser colocada à consideração da proponente Terras da Aventura – Desporto, Lazer e Natureza,
L.da para que a mesma, querendo, reformulasse o projeto
que seria posteriormente analisado pela Câmara Municipal.
O Vereador Francisco António Coelho Pessoa da Silva
Campos usou da palavra para pedir que a Câmara Municipal pudesse interceder junto da respetiva empresa, relativamente a um poste de telefones que se encontrava inclinado e em vias de partir face à sobrecarga de cabos, junto
à Casa do Zagão, nesta Vila de Carregal do Sal. De igual
modo pediu a intervenção da Câmara Municipal face à
existência de silvas e outros arbustos, em lotes localizados junto à Escola Básica Aristides de Sousa Mendes, na
Vila de Cabanas de Viriato.
O Vereador Raul Lourenço de Almeida usou da palavra
para informar que a iluminação do Nó de Pinheiro e também da rua de acesso a Pinheiro estava a acender muito
cedo.
O Presidente da Câmara usou da palavra para referir que
tinha registado as preocupações manifestadas e iria averiguar. No concernente à iluminação do Nó e da rua de
acesso a Pinheiro afirmou que, por vezes, são os Presidentes das Juntas de Freguesia e as populações a pedirem
aos piquetes de reparação de avarias para acender as lâmpadas mais cedo.
3

4

Delegação e SubA Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem
delegação de Com- dos processos decididos no âmbito da urbanização e edipetências – inforficação, conforme informação registada em 2017/02/20,
sob o n.º 290.
mações
Finanças MuniciA Câmara Municipal tomou conhecimento dos respetivos
pais – resumos de
documentos (resumos diários de tesouraria n.º 35) reportesouraria) orçamen- tados a 17 de fevereiro de 2017.
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA

tal e operações de tesouraria)

5

Ação Social e Saúde – Tarde Interativa – informação

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresentada, apoiando a iniciativa “Convívio – Tarde
Interativa 2017 – IPSS”, nos termos apresentados.

dos serviços

6

Ação Social e Saúde – Tarifário de
RSU e Águas Residuais para Famílias
Carenciadas – requerimento e informação dos serviços

7

Educação e Saúde
– Apoios – ofício

8

Educação e Saúde
– Pareceres – ofício

9

Cultura, Desporto,
Recreio e Lazer e
Outros – Apoios –
email
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Ordenamento do
Território, Transportes e Comunicações – Cedências com Contrapartidas – processo,

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado
por Maria Isabel Amaral Vale, face à documentação apresentada e que faz parte do processo e ao preceituado nos
números seis e oito do artigo sexagésimo primeiro do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de
Serviços em vigor. Na notificação a efetuar, os beneficiários deverão ser alertados de que, caso seja do seu interesse, terão de fazer a renovação anual do pedido.
A Câmara Municipal deliberou apoiar a iniciativa Desfile de
Carnaval do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal,
de acordo com o pedido formulado através do ofício n.º
129, datado de 8 de fevereiro de 2017, com o montante de
€390,00 (trezentos e noventa euros), destinado a comparticipar na despesa de um pequeno lanche aos participantes.
A Câmara Municipal deliberou não emitir parecer favorável
aos cursos apresentados pela Escola Profissional de Tondela, constantes do ofício n.º 021-46/C/17, datado de 8 de
fevereiro de 2017, face à informação prestada pelo Agrupamento de Escolas, no sentido de não haver duplicação
de oferta educativa já existente no Concelho.
A Câmara Municipal deliberou não atribuir subsídio específico à Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha
Portuguesa, conforme pedido formulado através de email
datado de 8 de fevereiro de 2017, ficando o mesmo de ser
analisado em sede de atribuição de subsídios para o ano
de 2017, tendo em conta a candidatura apresentada.
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a minuta do Contrato de Cedência com Contrapartidas a celebrar com os munícipes Catarina Campos Gomes e Diogo
António de Sousa Cabral, no âmbito do processo de construção de um muro na localidade de Vila Meã, Freguesia
de Oliveira do Conde e Concelho de Carregal do Sal, referente à cedência de uma parcela de terreno com cinquenta

e documentação associada

11

Ordenamento do
1
Território, Transportes e Comunicações – Empreitadas – parecer jurídico

12
12.1

Ordenamento do
1
Território, Transportes e Comuni1
cações
– Plano Estratégico e Delimitação de ARU – processo e documentação associada

12
12.2

Ordenamento do
1
Território, Transportes e Comunicações – Plano Estratégico e Delimitação de ARU – pro-

metros quadrados para alargamento da via pública confinante.
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresentada, constante do parecer jurídico dos serviços n.º 36, datado de 16 de fevereiro de 2017, subordinado ao assunto “Requalificação do Parque Alzira Cláudio.
Prazo para consignação da obra”, determinando aos serviços a concretização de um aditamento ao contrato da
citada empreitada.
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar o
Plano Estratégico de Carregal do Sal (Planos Setoriais),
sem embargo da apresentação de eventuais contributos
por parte dos elementos desta Câmara Municipal, no período que medeia esta deliberação e a sessão de abril da
Assembleia Municipal. Mais determinou aos serviços municipais a realização das diligências supervenientes à eficácia desta deliberação.
A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresentada de delimitação da Área de Reabilitação
Urbana de Cabanas de Viriato, determinando as diligências supervenientes à eficácia desta deliberação.

cesso e documentação associada

12
12.3

Ordenamento do
1
Território, Transportes e Comunicações – Plano Estratégico e Delimitação de ARU – pro-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresentada de delimitação da Área de Reabilitação
Urbana de Oliveira do Conde, determinando as diligências
supervenientes à eficácia desta deliberação.

cesso e documentação associada

14

Administração Autárquica – Smart
Cities – email e do-

Na sequência da deliberação oportunamente tomada, a
Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a minuta
de contrato para a realização de Dissertação de Mestrado
em Colaboração Empresarial, a celebrar entre a Faculdade
cumentação associde Engenharia da Universidade do Porto, a Câmara Muniada
cipal de Carregal do Sal e o Mestrando Hugo Baganha Baptista Gonçalves.
Administração Au- A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar o adita-
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tárquica – Gabinete de Inserção
Profissional – ofício e documentação
associada

15

16
16.1

16
16.2

mento dos objetivos do GIP – Gabinete de Inserção Profissional de Carregal do Sal para o biénio de 2017/2018, conforme ofício do Serviço de Emprego de Tondela, do Centro
de Emprego Dão Lafões, n.º 26, datado de 15 de fevereiro
de 2017.

Administração Au- A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar o protárquica – Prestacedimento para aquisição de serviços de fornecimento
ção de serviços –
contínuo de gases de petróleo liquefeitos, gás propano
para diversos edifícios da responsabilidade da Câmara
processo da aquisição e documentação Municipal (Piscinas Municipais, Biblioteca Municipal e Escola Básica Nuno Álvares), com o preço base de
associada
€60 000,00 (sessenta mil euros), sem inclusão do IVA à
taxa legal em vigor. Deliberou, ainda, ratificar a decisão do
Presidente da Câmara tomada em vinte de fevereiro de
2017, mandatando-o para promover a respetiva adjudicação.
Administração Au- A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a protárquica – Viaturas posta apresentada pela empresa Imponenturbo, L.da, refe– processo de aliena- rente à aquisição do autocarro municipal usado, marca
Volvo, matrícula 14-94-RH, pelo preço de €2 510,00 (dois
ção de viatura e domil, quinhentos e dez euros). Mais determinou as diligêncumentação associcias supervenientes à eficácia desta deliberação.
ada
Administração Au- A Câmara Municipal tomou conhecimento, concordou e ratárquica – Viaturas tificou as decisões tomadas referentes à utilização de via– informação dos
turas municipais nos meses de novembro e dezembro de
serviços e documen- 2016.
tação associada

17

18

Administração Au- A Câmara Municipal deliberou apoiar a produção da Contárquica – Apoios
traCanto – Associação Cultural “Aristides – O Musical”, no
– email ContraCanto montante de €10 000,00 (dez mil euros), bem como cedência de instalações e apoio técnico-logístico aos en– Associação Cultusaios e à realização do espetáculo.
ral
Administração Au- A Câmara Municipal tomou conhecimento, concordou e ratárquica – Pagatificou a listagem dos pagamentos efetuados, com início
mentos – listagem
no n.º 15 e termo no n.º 256, no valor total de €295 054,54
(duzentos e noventa e cinco mil, cinquenta e quatro euros
dos serviços
e cinquenta e quatro cêntimos).
Carregal do Sal, 6 de março de 2017.
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O Presidente da Câmara,

Rogério Mota Abrantes.

