Despacho
Divulgue-se no átrio dos Paços do Concelho,
lugares do costume e portal.
Carregal do Sal, 23/06/2017
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 Abran tes, Presidente da Câma ra Municipal d e 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 09 de junho de 2017, nos seguintes termos:
N.º

Assuntos analisados

ordem

na reunião

Presenças e Ausências

Decisão/deliberação

EXECUTIVO CAMARÁRIO
Foi verificada a ausência da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges,
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.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

1

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 destacar a realização de um seminário a levar a efeito no
próximo dia dezanove do corrente mês e ano, no Edifício dos Paços do
Concelho, versando a temática da pinha e do pinhão e de produtos associados de valor acrescentado. Concluiu, informando que a próxima
reunião desta Câmara Municipal seria adiada para o dia vinte e seis de
junho de dois mil e dezassete e na ordem do dia da próxima reunião
iriam ser agendados: i) Aquisição de viaturas; ii) Processo de compropriedade; iii) Apoio, através da cedência de um computador, à Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa; iv) O processo
de reabilitação do Mercado Municipal e zona envolvente, da autoria do

Informação sobre as A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da participação em reuniões e outras atividades do Vice-presidente da Câmara,
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gabinete Carlos Santos.

reuniões e participa-

José Sousa Batista e do Vereador José Dias Batista.

ções dos Vereadores

O Vice-presidente da Câmara complementou a sua intervenção, informando que os alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde iriam
visitar Carregal do Sal, no próximo dia vinte e quatro de junho de dois
mil e dezassete: serão recebidos nos Paços do Concelho e de seguida
visitarão o Museu e a Casa do Passal.
O Vereador Francisco António Coelho Pessoa da Silva Campos usou da
palavra para informar a realização próxima de algumas iniciativas da
Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato, referindo a noite de fados, com Mara Pedro, no próximo dia um de julho do corrente ano, com
entradas pagas, necessitando de saber quem iria estar presente da parte
do Executivo Camarário; e em data posterior a missa de homenagem
aos sócios falecidos e almoço na Sociedade Filarmónica de Cabanas de
Viriato.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2

Delegação e Subdele-

Este ponto foi retirado da ordem do dia.

gação de Competências – Informações –
listagem dos serviços

3

Finanças Municipais –

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos respetivos documentos

resumos de tesouraria) or-

(resumos diários de tesouraria n.º 105) reportados a 05 de junho de

çamental e operações de

2017.

tesouraria

4

Urbanização e Edificação – Ocupação de

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado pela Padaria

Via Pública – processo

dicionada, no entanto, ao estudo no local de uma solução para permitir

e Confeitaria Salinas II, não se opondo à implantação da esplanada, conos estacionamentos atualmente existentes.

5

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a atualização das

ção Social – Atualiza-

rendas em regime de renda apoiada dos edifícios da habitação social,

ção das Rendas 2017 –

nos termos apresentados.

processo

6

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou apoiar a Associação Recreativa e Cul-

6.1

Recreio, Lazer e Ou-

tural de Oliveirinha, através da cedência de três bancos retirados do Jar-

tros - Apoios – pedido e

dim Dr. Manuel da Costa e que tinham sido, entretanto, recuperados.

informação dos serviços

6
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6.2

Cultura, Desporto,

Na sequência da deliberação tomada numa reunião anterior, a

Recreio, Lazer e Ou-

Câmara Municipal deliberou subscrever a petição apresentada,

tros - Apoios – pedido e

tendo em vista a abertura da Base Aérea Cinco à aviação civil.

informação dos serviços

7

8

Saneamento e Salubri-

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado pelo muní-

dade – Ramais – pro-

cipe João Ramos Silva, autorizando o pagamento dos encargos com a

cesso

execução do ramal de esgoto, em doze prestações mensais e sucessivas.

Feiras e Mercados –

A Câmara Municipal deliberou concordar com o despacho de adjudica-

Prestação de Serviços

ção do Presidente da Câmara Municipal, proferido em vinte e cinco de

– processo

maio de dois mil e dezassete, referente à prestação do serviço de aluguer,
montagem, desmontagem e transporte de stands das Festas do Concelho, à firma Multitendas – Comércio e Aluguer de Tendas, S.A., pelo
preço de €20 565,00 (vinte mil, quinhentos e sessenta e cinco euros),
sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou concordar
com a minuta do contrato.

9

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou concordar com o despacho do Presi-

9.1

ritório Transportes e

dente da Câmara, proferido em trinta e um de maio do corrente ano,

Comunicações – Em-

referente ao lançamento da empreitada, aprovando, também, todas as

preitadas – processo e

peças processuais, nomeadamente projeto, programa de concurso e ca-

documentação associada

derno de encargos, nos seguintes termos: Projeto – Pavimentação de
passeios na Avenida Cristo-Rei, em Cabanas de Viriato. Tipo de procedimento – Ajuste direto, nos termos da alínea a) do artigo décimo sexto
e alínea a) do artigo décimo nono do Código dos Contratos Públicos,
com o convite a Fernando Manuel Ferreira Alves, PMP Calçadas Unipessoal, L.da e Calçabel, L.da. Preço base – €12 000,00 (doze mil euros), sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor. Júri do procedimento
– Presidente – José Sousa Batista; vogais efetivos – Luís Alberto Ribeiro de Figueiredo e Maria Fernanda dos Santos Ribeiro; vogais suplentes – José Mário Martins Barros Mendes e António José Oliveira
Santos. Agregação de um secretário e de um perito para apoiar o júri nas
suas funções – Sandrine Vicente Carreira e Carla Filipa Barros Moreira.

9

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou concordar com o despacho do Presi-

9.2

ritório Transportes e
1
Comunicações
– Em-

dente da Câmara, proferido em trinta e um de maio do corrente ano,

1
preitadas
– processo e

peças processuais, nomeadamente projeto, programa de concurso e ca-

documentação associada

derno de encargos, nos seguintes termos: Projeto – Pavimentação do

referente ao lançamento da empreitada, aprovando, também, todas as

Caminho do Peso, em Beijós.

Tipo de procedimento – concurso

público, nos termos das disposições do Código dos Contratos Públicos,
mormente as da alínea b) do artigo décimo sexto e alínea b) do artigo
décimo nono do Código dos Contratos Públicos. Preço base –
€45 000,00 (quarenta e cinco mil euros), sem inclusão do IVA à taxa
legal em vigor. Júri do procedimento – Presidente – José Sousa Batista;
vogais efetivos – Luís Alberto Ribeiro de Figueiredo e Maria Fernanda
des e António José Oliveira Santos. Agregação de um secretário e de
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dos Santos Ribeiro; vogais suplentes – José Mário Martins Barros Men-

um perito para apoiar o júri nas suas funções – Sandrine Vicente Carreira e Carla Filipa Barros Moreira.
9

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou concordar com o lançamento da emprei-

9.3

ritório Transportes e
1
Comunicações
– Em-

tada e aprovar todas as peças processuais, nomeadamente projeto, pro-

preitadas – processo e

– Pavimentação da Rua da Tapada, em Oliveirinha. Tipo de procedi-

documentação associada

mento – concurso público, nos termos das disposições do Código dos

grama de concurso e caderno de encargos, nos seguintes termos: Projeto

Contratos Públicos, mormente as da alínea b) do artigo décimo sexto e
alínea b) do artigo décimo nono do Código dos Contratos Públicos.
Preço base – €74 900,00 (setenta e quatro mil e novecentos euros), sem
inclusão do IVA à taxa legal em vigor. Júri do procedimento – Presidente – José Sousa Batista; vogais efetivos – Luís Alberto Ribeiro de
Figueiredo e Maria Fernanda dos Santos Ribeiro; vogais suplentes –
José Mário Martins Barros Mendes e António José Oliveira Santos.
Agregação de um secretário e de um perito para apoiar o júri nas suas
funções – Sandrine Vicente Carreira e Carla Filipa Barros Moreira.
10

Administração Autár-

A Câmara Municipal deliberou concordar com a abertura de procedi-

10.1

quica – Pessoal Autár1
quico
– informação dos

mento concursal para o preenchimento de dois postos de trabalho por

serviços

e carreira de assistente operacional (mecânico e jardineiro).

10

Administração Autár-

A Câmara Municipal deliberou concordar com o preenchimento de

10.2

quica – Pessoal Autár-

mais dois postos de trabalho, com início a um de junho de dois mil e

quico – informação dos

dezassete, na categoria e carreira de assistente operacional, com o re-

serviços

curso à reserva existente no serviço, ratificando, assim, as decisões do

tempo indeterminado e de acordo com o mapa de pessoal, na categoria

Presidente da Câmara entretanto proferidas.
10

Administração Autár-

A Câmara Municipal, referente à proposta de mobilidade intercategoria

10.3

quica – Pessoal Autár1
quico
– informação dos

apresentada, deliberou que previamente à deliberação a tomar, deveria

serviços

Regional do Centro e Direção Geral da Administração e Emprego Pú-

ser pedido um parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
blico, para o que foi determinada a promoção de diligências necessárias
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à eficácia desta deliberação.
10

Administração Autár-

A Câmara Municipal deliberou aguardar pelo entendimento que vier a

10.4

quica – Pessoal Autár-

ser uniformizado pela Direção Geral da Administração e do Emprego

quico – informação dos

Público, no concernente aos técnicos superiores, mantendo a delibera-

serviços e parecer da

ção tomada oportunamente. No que diz respeito à consolidação da mo-

CCDRC

bilidade de dois assistentes operacionais (Rui Ferreira e José Chaves)
em assistentes técnicos, a Câmara Municipal deliberou alterar a sua po-

sição e nível remuneratório, passando para a posição dois e nível remuneratório sete, auferindo, por conseguinte, setecentos e oitenta e nove
euros e cinquenta e quatro cêntimos, com retroativos à data da consolidação (um de janeiro de dois mil e dezassete).

11.1

11
11.2

11
11.3

12

Administração Autár- Face ao conteúdo e fundamentos ínsitos nos respetivos documentos, bem
como ao respetivo enquadramento regulamentar, a Câmara Municipal
quica – Condecoradeliberou concordar e aprovar a proposta de atribuição de Medalha de
ções – proposta
Mérito Municipal Humanitário, Grau Ouro, nos termos e para os efeitos
do disposto nos artigos décimo e décimo primeiro do Regulamento de
Atribuição de Condecorações do Município de Carregal do Sal, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal.
Mais deliberou enviar esta proposta para a Assembleia Municipal, para
efeitos de aprovação, nos termos do número um, do artigo quarto, do
respetivo Regulamento.
Administração Autár- Face ao conteúdo e fundamentos ínsitos nos respetivos documentos, bem
como ao respetivo enquadramento regulamentar, a Câmara Municipal
quica – Condecoradeliberou concordar e aprovar a proposta de atribuição de Medalha de
ções – proposta
Mérito Municipal Humanitário, Grau Ouro, nos termos e para os efeitos
do disposto nos artigos décimo e décimo primeiro do Regulamento de
Atribuição de Condecorações do Município de Carregal do Sal, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato.
Mais deliberou enviar esta proposta para a Assembleia Municipal, para
efeitos de aprovação, nos termos do número um, do artigo quarto, do
respetivo Regulamento.
Administração Autár- Face ao conteúdo e fundamentos ínsitos nos respetivos documentos, bem
como ao respetivo enquadramento regulamentar, a Câmara Municipal
quica – Condecoradeliberou concordar e aprovar a proposta de atribuição de Medalha de
ções – proposta
Mérito Municipal Cultural, Grau Ouro, nos termos e para os efeitos do
disposto nos artigos décimo e décimo primeiro do Regulamento de Atribuição de Condecorações do Município de Carregal do Sal, à Sociedade
Filarmónica de Cabanas de Viriato. Mais deliberou enviar esta proposta
para a Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, nos termos do
número um, do artigo quarto, do respetivo Regulamento.
Administração Autár- A Câmara Municipal tomou conhecimento, concordou e ratificou a lisquica – Pagamentos – tagem dos pagamentos efetuados, com início no n.º 1039 e termo no n.º
1165, no valor total de €318 227,57 (trezentos e dezoito mil, duzentos e
listagem
vinte e sete euros e cinquenta e sete cêntimos).
Carregal do Sal, 23 de junho de 2017.
O Presidente da Câmara,
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11
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Rogério Mota Abrantes.

