Despacho
Divulgue-se no átrio dos Paços do Concelho,
lugares do costume e portal.
Carregal do Sal, 02/06/2017
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)

Câmara Municipal

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 25 de maio de 2017, nos seguintes termos:
N.º

Assuntos analisados

ordem

na reunião

Decisão/deliberação

Presenças e

EXECUTIVO CAMARÁRIO
Foi verificada a ausência da Vereadora Ana Cristina Fernandes Pais,

Ausências

falta essa que foi justificada nos termos e para os efeitos preceituados
na alínea c) do artigo trigésimo nono, do anexo I, da Lei número setenta
e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. de todos os membros da Câmara Municipal. Esta Vereadora apresentou, para além do
documento de justificação de falta, a comunicação da sua substituição,
nesta reunião, pela Vereadora Rita Fernandes Ferreira, nos termos e
para os efeitos do artigo septuagésimo oitavo da Lei número cento e
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, na sua
redação atual.

1

ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO
Este espaço não foi utilizado.

Espaço reservado à
intervenção do público

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
2

Informação sobre as

A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da partici-

reuniões e participa-

pação em reuniões e outras atividades.

ções do Presidente da

Em complemento do registo escrito, o Presidente da Câmara usou da

Câmara

palavra para dar informações pormenorizadas acerca da reunião havida
com os representantes da AZU – Associação Ambientalista e com o
deputado Pedro Soares. Salientou as notícias saídas nos jornais, referindo que a reunião tinha acontecido na sequência da apresentação do
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abaixo-assinado, também àquela Associação, por parte do Eng.º Vaz

NIF: 506684920

Serra, referente ao funcionamento deficiente da ETAR do Gorgolão.
De seguida, descreveu de forma pormenorizada a reunião que tinha tido
com o munícipe, quando lhe entregou o abaixo-assinado, não se justificando a entrega feita à citada Associação, nem o envio para as instâncias do Ministério do Ambiente, face às conversações havidas no seu
gabinete. Inclusive tinha-se prontificado a levar em mão o abaixoassinado para a reunião que tinha tido com o Ministro do Ambiente no
passado dia trinta e um de março de dois mil e dezassete e se tal não
aconteceu, isso ficou a dever-se ao facto do mesmo ter sido entregue
mais tarde. Referiu que o problema das ETAR do Concelho não é apenas do Gorgolão, é um assunto que nos deve preocupar a todos, e desde
dois mil e dois que este assunto tem vindo a ser levantado pelos técnicos não tendo as Câmaras de então metido mãos à obra, o que só aconteceu com esta Câmara Municipal. Os projetos estavam finalmente
concluídos, aguardando-se apenas luz verde para o financiamento.
Disse, ainda, que foi pedido à empresa que realizou os projetos para
efetuar o estudo da ETAR do Gorgolão, para se avaliar que tipo de
intervenção poderá ser feita para melhorar a sua eficácia, pelo que se
deve aguardar por esse estudo. Afirmou ser esse o ponto de situação
atual e por o assunto do funcionamento e da reabilitação das ETAR ser
demasiado sério, é do seu entendimento que não se deve brincar com o
mesmo e meter política pelo meio.
Relativamente à preparação da empreitada do Caminho da Tapada
informou ter chegado a acordo com os proprietários para cedência de
terrenos, com exceção de um, pelo que, logo que seja possível, se arrancará com a obra.
Deu, também, alguns pormenores acerca da reunião havida com o
administrador da Imponenturbo e da reunião do Plano Estratégico e da
Delimitação das ARU.
Concluiu a sua intervenção, informando acerca da justificação da falta
dada a esta reunião pela Vereadora Ana Cristina Fernandes e a comunicação da sua substituição pela Vereadora Rita Fernandes Ferreira e que
na ordem do dia da próxima reunião desta Câmara Municipal seriam
agendados os seguintes pontos: i) Aluguer de stands das Festas do
Concelho; ii) O pedido de pagamento de ramal em prestações formulado pelo munícipe João Ramos Silva. iii) A admissão de dois trabalhadores por conta da reserva do último procedimento concursal e abertura
de novo procedimento concursal para o preenchimento de dois postos
de trabalho de mecânico e de jardineiro, ao que a Câmara Municipal
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deu de imediato a sua anuência.
Informação sobre as

A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da parti-

reuniões e participa-

cipação em reuniões e outras atividades do Vice-presidente da Câma-

ções dos Vereadores

ra José Sousa Batista e da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges.
O Vice-presidente da Câmara complementou a sua informação, referindo-se a um problema havido com a receção de um email do Grupo
Aquinos, referente ao convite para a Câmara Municipal estar presente, no próximo sábado, na inauguração das instalações de Carregal do
Sal e também em Tábua, necessitando de saber quem iria estar presente, ao que os membros da Câmara Municipal informaram que
iriam participar, com exceção dos Vereadores Raul Almeida e Rita
Ferreira, devido a já terem compromissos assumidos.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
3

Finanças Municipais – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos respetivos documentos
resumos de tesouraria)

(resumos diários de tesouraria n.º 94) reportados a 19 de maio de 2017.

orçamental e operações de
tesouraria)

4

Urbanização e Edifi-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar o divisionamento

cação – Propriedade
Horizontal – processo

de prédio urbano no regime de propriedade horizontal, nos termos
apresentados, requerido pelo Grupo Segursal, S.A., sito na Rua S. João
de Deus, em Carregal do Sal, Freguesia e Concelho de Carregal do Sal.
Mais determinou as diligências supervenientes à eficácia desta deliberação.

5

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta apresentada,

ção Social - Candida-

referente à apresentação de candidatura do projeto da iniciativa do

turas – informação dos

Conselho Português para os Refugiados, designado por “Aprofundar o

serviços e documentação

caminho para a integração dos refugiados”.

associada

7

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta das Férias Despor-

Férias Desportivas –

tivas –Verão dois mil e dezassete – nos termos apresentados, determi-

processo

nando as diligências supervenientes à eficácia desta deliberação.

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e adjudicar nos termos pro-

Prestação de Serviços

postos a prestação do serviço de fornecimento de refeições em refeitó-

– processo

rio escolar, no ano letivo de dois mil e dezassete barra dois mil e dezoito, à Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.,
pelo preço da sua proposta de €66 542,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois euros), a que acresce o IVA no montante de
€8 650,46 (oito mil, seiscentos e cinquenta euros e quarenta e seis
cêntimos), totalizando o montante de €75 192, 46 (setenta e cinco mil,
cento e noventa e dois euros e quarenta e seis cêntimos). Mais delibe-
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6

rou aprovar e notificar a minuta do contrato ao adjudicatário, para
efeitos de análise e aprovação, solicitando, ainda, os respetivos documentos de habilitação. Ratificou, por último, o despacho de concordância do Presidente da Câmara, proferido em dezanove do corrente
mês e ano.
8

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar o protocolo de

8.1

Recreio e Lazer e
Outros – Apoios –

cooperação, a celebrar entre o Município de Carregal do Sal e o Farol

informação dos serviços

ria realizada em vinte e oito de abril de dois mil e dezassete, onde foi

e documentação associa-

decidido atribuir o apoio anual de quinhentos euros.

da Nossa Terra, na sequência da deliberação tomada na reunião ordiná-

da

8
8.2

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado, autorizan-

Recreio e Lazer e
Outros – Apoios –

do a realização de uma feira à moda antiga pelo Grupo Folclórico d’

ofício

ra do Conde, deste Concelho, nos próximos dias dez e onze de junho

Alegria, no Largo de S. Domingos, em Vila Meã, Freguesia de Oliveide dois mil e dezassete, nos seguintes termos: a) No dia dez de junho,
com o encerramento do trânsito local, das dezanove e trinta às vinte e
quatro horas; b) No dia onze de junho, com o encerramento do trânsito
local, das nove às vinte horas; c) Isenção do pagamento de taxas que
seriam devidas para a distribuição de publicidade e licenciamento, com
fundamento no objetivo da iniciativa, diretamente associada à divulgação das tradições do Concelho e da região.

8

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou voltar a analisar o assunto da abertura

8.3

Recreio e Lazer e

da BA5 à aviação civil em próxima reunião desta Câmara Municipal,

Outros – Apoios –

após a promoção de outras diligências tidas por necessárias, previas a

email e documentação

qualquer decisão.

associada

9
9.1

Ordenamento do

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do Plano Estratégi-

Território, Transpor-

co (Planos Setoriais) de Carregal do Sal, nos termos apresentados.

tes e Comunicações –

Mais deliberou submeter esta proposta para a Assembleia Municipal,

Planos Setoriais –

tendo em vista a apreciação e aprovação deste órgão deliberativo.

Plano Estratégico

9

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de Delimitação da

9.2

ritório, Transportes e

Área de Reabilitação Urbana de Cabanas de Viriato, nos termos apre-

Comunicações – Pla-

sentados. Mais deliberou submeter esta proposta para a Assembleia

nos Setoriais – Delimi-

Municipal, tendo em vista a apreciação e aprovação deste órgão delibe-

tação de ARU de Caba-

rativo.
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nas de Viriato

9

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de Delimitação da

9.3

ritório, Transportes e

Área de Reabilitação Urbana de Oliveira do Conde, nos termos apre-

Comunicações – Planos Setoriais – Delimi-

sentados. Mais deliberou submeter esta proposta para a Assembleia

tação de ARU de Olivei-

rativo.

Municipal, tendo em vista a apreciação e aprovação deste órgão delibe-

ra do Conde

9

Ordenamento do Ter-

Este assunto foi analisado pormenorizadamente e decorrente dessa

9.4

ritório, Transportes e

análise foi elaborada uma proposta de Incentivos Municipais, a aplicar

Comunicações – Pla-

em acumulação com os benefícios fiscais inerentes às Áreas de Reabi-

nos Setoriais – Incenti-

litação Urbana, mormente ao nível do imposto Sobre o Valor Acres-

vos Municipais

centado e Imposto Municipal Sobre Imóveis. A Câmara Municipal
deliberou aprovar a proposta ora referida, nos seguintes termos: A –
Procedimentos 1 – Atendimento personalizado a proprietários para
encaminhamento e apoio às candidaturas. 2 - Agilização dos processos
e procedimentos, nomeadamente simplificação burocrática e maior
celeridade na apreciação dos projetos. 3 – Promoção e apoio na candidatura/aplicação de apoios comunitários do Portugal 2020 e à criação
de fundos de desenvolvimento urbano. B – Reduções 1 – Redução de
50% (cinquenta por cento) das taxas previstas referentes à comparticipação na realização, manutenção e reforço das infraestruturas gerais. C
– Isenções 1 – Isenção de apresentação de projetos de ocupação de
espaço público e isenção do pagamento das taxas de ocupação do espaço público durante as obras de conservação. 2 – Isenção de taxa de
licenciamento/admissão de comunicação prévia da execução de operações urbanísticas. 3 – Isenção de taxas devidas pela realização de vistorias, exceto as devidas pelas inspeções a ascensores. 4 – Isenção de
taxas devidas pela autorização de utilização, exceto estabelecimentos
de restauração e ou bebidas com ou sem espaço de dança. D – Comparticipações1 – Comparticipação de €100 (cem euros) mensais de
subsídio de renda pelo prazo máximo de 6 (seis) meses e por fração
que comprovadamente necessite, pela natureza das obras a realizar no
prédio, de realojamento temporário. 2 – Comparticipação financeira
adicional de 20% (vinte por cento) na parte não apoiada nas candidaturas ao Programa Porta 65 (a instruir de acordo com a alínea a) do artigo
13.º

do

Decreto-lei

n.º

43/2010

de

30

de

abril,

(www.portaldahabitacao.pt/ pt/porta65j/index.html), em imóveis
que tenham sido intervencionados no âmbito do processo de regeneração urbana. 3 – Comparticipação de €2500 (dois mil e quinhentos
euros) em materiais de construção a pessoas residentes no concelho
que comprovadamente não sejam possuidoras de habitação própria e
permanente e que adquiram um imóvel para regeneração dentro das
áreas de reabilitação urbana, que comprovadamente se destine a esse
fim (habitação própria e permanente). 4 – Comparticipação de €2500
(dois mil e quinhentos euros) em materiais de construção a pessoas não
residentes no concelho que adquiram um imóvel para regeneração
destine a habitação própria e permanente. O prazo de validade destas
medidas de incentivo, a aplicar a todas as áreas de reabilitação urbana,
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dentro das áreas de reabilitação urbana, e que comprovadamente se

é até 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte). Mais
deliberou submeter esta proposta para a Assembleia Municipal, tendo
em vista a apreciação e aprovação deste órgão deliberativo.
10

Instrumentos de Ges-

A Câmara Municipal deliberou aprovar a quarta alteração ao Orçamen-

tão Financeira – Alte-

to e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR), do ano de dois mil e

ração Orçamental –

dezassete, nos seguintes termos: Orçamento da Despesa: Reforços de

informação dos serviços

€92 500,00 (noventa e dois mil e quinhentos euros); Diminuições de

e documentação associa-

€92 500,00 (noventa e dois mil e quinhentos euros). Grandes Opções

da

do Plano: Reforços de €57 000,00 (cinquenta e sete mil euros); Diminuições de €92 500,00 (noventa e dois mil e quinhentos euros).

11

Administração Au-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apre-

tárquica – Prestação

sentada, referente à prestação de serviços para a vigilância das instala-

de Serviços – processo

ções do Município de Carregal do Sal, ratificando ainda, o despacho de

e documentação associa-

concordância do Presidente da Câmara, proferido em dezasseis do

da

12

Administração Autárquica – Pagamentos – listagem dos serviços

corrente mês e ano.
A Câmara Municipal tomou conhecimento, concordou e ratificou a
listagem dos pagamentos efetuados, com início no n.º 917 e termo no
n.º 1038, no valor total de €317 463,55 (trezentos e dezassete mil,
quatrocentos e sessenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos).

Carregal do Sal, 02 de junho de 2017.
O Presidente da Câmara,
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Rogério Mota Abrantes.

