Despacho
Divulgue-se no átrio dos Paços do Concelho,
lugares do costume e portal.
Carregal do Sal, 07/07/2017
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 26 de junho de 2017, nos seguintes termos:
N.º

Assuntos analisados

ordem

na reunião

Decisão/deliberação

EXECUTIVO CAMARÁRIO

1

Presenças e

Foi verificada e registada a presença de todos os elementos da Câmara

Ausências

Municipal.

Espaço reservado à in-

ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO
Este espaço não foi utilizado.

tervenção 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

O Presidente da Câmara complementou o seu registo escrito, dando a

Câmara

conhecer que na ordem do dia da próxima reunião iriam ser agendados
os seguintes assuntos: i) Pedido formulado pelo trabalhador José Borges,
para cedência de material usado saído de empreitadas em curso; ii) O
pedido da Âncora Editora para aquisição da nova edição do livro O Cônsul, da autoria de Júlia Nery; iii) Email da Confederação dos organismos
com deficiência; e iv) Pedido de tarifário social requerido por Maria Aurora Alves.
No mesmo âmbito, o Vice-presidente da Câmara referiu, também, um
assunto que iria ser agendado, referente à contratação de horas de nadadores salvadores para prestar serviço nas Piscinas municipais, durante o
Verão, informando as diligências feitas com a ADEF – Associação de
Professores de Educação Física de Carregal do Sal, para o efeito preten-

Praça do Município
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dido.

NIF: 506684920

O Presidente da Câmara voltou a usar da palavra, para se referir à conferência de imprensa ocorrida neste dia, promovida pela Associação de
Municípios da Região do Planalto Beirão, entregando a cada um dos
membros da Câmara Municipal a nota distribuída à comunicação social.
Afirmou, convictamente, que após três anos de intensa luta, com muitos
pareceres e muitas reuniões, existe agora abertura para os municípios envolvidos renegociarem o contrato e aditamento estabelecidos com a empresa Águas do Planalto, S.A., sem aumento do prazo de concessão e
com possibilidade dos tarifários, em prazo não superior a seis meses, baixarem na ordem dos vinte e cinco por cento. Os primeiros passos estão
dados e a redução dos tarifários permite algum desafogo aos munícipes
e utentes. Tal facto, não impede o prosseguimento das ações que estão
em Tribunal, informando, ainda, que há três anos a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão vivia uma situação financeira preocupante e hoje as contas estão equilibradas.
O Vereador José Dias Batista usou da palavra para mostrar o seu regozijo
e congratulação e dar os parabéns ao Presidente da Câmara Municipal
perante a possibilidade, agora efetiva, de haver uma renegociação do
contrato sem aumento do prazo de concessão.
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 Câmara

ções dos Vereadores

José Sousa Batista e da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges.
Em complemento do registo escrito, a Vereadora Ana Cristina Silva
Sousa Borges, informou que relativamente ao seminário da Pinha e do
Pinhão todos os participantes foram unânimes em dizer que tudo tinha
corrido muito bem. O projeto não vai parar. O objetivo da equipa é que
ele prossiga, por ser de elevado interesse para o Concelho e para a região. Registou o trabalho e empenhamento que a equipa tem desenvolvido em torno deste projeto e pela vontade que este Concelho tem demonstrado na valorização da Pinha e do Pinhão.
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 115) reportados a 20 de junho de

orçamental e operações

2017.

de tesouraria)

4

Urbanização e Edifi-

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido para constituição de

cação – Compropriedades – processo

compropriedade, formulado pelo munícipe António Augusto Gomes,
residente na Rua S. João, em Albergaria, Freguesia de Oliveira do
Conde, Concelho de Carregal do Sal, referente aos artigos seis mil du-
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zentos e cinquenta e oito e seis mil duzentos e sessenta da Freguesia de
Oliveira do Conde, Concelho de Carregal do Sal. Mais deliberou autorizar a emissão de certidão de compropriedade.

5

6

Urbanização e Edifi-

A Câmara Municipal deliberou indeferir a reclamação apresentada, pelo

cação – Obras Inaca-

proprietário Manuel Afonso Correia, representado pela Advogada Dr.ª

badas – processo do edi-

Cristina Lopes, confirmando a decisão de tomada de posse administra-

fício inacabado do Lote

tiva deliberada em reunião ordinária de Câmara Municipal realizada no

14-B do Loteamento Al-

dia dez de março de dois mil e dezassete, com os fundamentos constan-

zira Cláudio

tes na ata e que neste documento se consideram transcritos.

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou conceder noventa dias a contar da data

ção Social – Habitação

da notificação para a arrendatária da casa número seis do Agrupamento

Social – processo

de Habitação Social de Carregal do Sal, Maria Isabel Silva dos Santos,
regressar ao locado de forma permanente, sob pena de resolução contratual.

7

8

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e apoiar a organização da

Concurso Interconce-

quarta edição do Concurso de Leitura Interconcelhio, a levar a efeito no

lhio de Leitura – infor-

ano de dois mil e dezoito, no âmbito da Rede de Bibliotecas e que con-

mação dos serviços e do-

tará com o apoio do Agrupamento de Escolas do concelho de Carregal

cumentos associados

do Sal.

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado pelo Agru-

Visita ao Património –

pamento de Escolas de Mangualde nos termos apresentados, concor-

email

dando com a respetiva decisão que permitiu no passado dia vinte e quatro, a visita aos Paços do Concelho e Museu, de forma gratuita, a um
grupo constituído por pais/encarregados de educação, alunos, professores, personalidades e Vereador da Cultura da Câmara Municipal de
Mangualde, num total de setenta e cinco pessoas.

9
9.1

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou concordar e apoiar o Grupo Zés Pereiras

Recreio e Lazer e Outros – Apoios – infor-

nos termos propostos, ou seja, através da cedência de setenta metros de

mação dos serviços e do-

armazém para arrumos.

ferro de meia polegada, para construção da cobertura de um pequeno

cumento associado

9
9.2

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou apoiar a Associação Recreativa e Cultu-

Recreio e Lazer e Outros – Apoios – ofício

ral de Alvarelhos, no montante de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), destinado a suportar os encargos com a realização da Concentração
Final do Circuito Municipal de Natação (Pré-competição) – Época de
dois mil e dezasseis, dois mil e dezassete, a realizar nas Piscinas Municipais de Carregal do Sal.

9.3

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou apoiar a Delegação de Oliveira do Conde da

Recreio e Lazer e Outros – Apoios – infor-

Cruz Vermelha Portuguesa nos termos propostos, através da cedência de um

mação dos serviços e documento associado

computador e monitor usados.
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9
9.4

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido nos termos apresenta-

Recreio e Lazer e Outros – Apoios – ofício

dos, pela Associação Recreativa de Parada, autorizando a realização do
espetáculo de karaoke, levado a efeito no dia dezassete do corrente mês
e ano, com dispensa do pagamento das taxas que seriam devidas.

9
9.5

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou solicitar à Associação Cultural Azurara

Recreio e Lazer e Ou-

da Beira uma amostra da publicação em apreço (Viagem Inaugural da

tros – Apoios – ofício

Linha da Beira Alta), no sentido de vir a tomar uma decisão sobre o assunto.

10

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresentada,

10.1

ritório, Transportes e

ratificando, desta forma, as decisões tomadas pelo Presidente da Câmara,

Comunicações – Em-

referentes à aquisição de terrenos necessários, no âmbito da empreitada da

preitadas – informação

pavimentação do Caminho da Tapada, em Oliveirinha.

dos serviços e documentos
associados

10

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou concordar com o despacho do Presidente

10.2

ritório, Transportes e

da Câmara, proferido em vinte de junho do corrente mês e ano, referente

Comunicações – Em-

ao lançamento da empreitada, aprovando, também, todas as peças proces-

preitadas – informação

suais, nomeadamente projeto, programa de concurso e caderno de encar-

dos serviços e documen-

gos, nos seguintes termos: Projeto – Pavimentação da Rua das Lajes, em

tos associados

Laceiras. 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 – €47 500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos
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.

11

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou concordar com o despacho de adjudica-

ritório, Transportes e

ção, proferido pelo Presidente da Câmara em sete do corrente mês e ano,

Comunicações – Pres-

à empresa Carlos Santos – Arquitectura e Urbanismo, L.da, pelo preço

tação de Serviços –

e restantes condições da sua proposta com o preço de €10 000,00 (dez

processo e documentos

mil euros), sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor, para elaboração

associados

de Projeto de Requalificação do Edifício do Mercado Municipal de Carregal do Sal. Deliberou concordar, de igual modo, com a minuta do contrato.
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12

Instrumentos de Ges-

A Câmara Municipal deliberou aprovar a quinta alteração ao Orça-

tão Financeira – Alte-

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

ração Orçamental –

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

proposta e documentos

de €11 000,00 (onze mil euros); Diminuições de €11 000,00 (onze mil

associados

euros).Grandes Opções do Plano: Reforços de €3 000,00 (três mil euros); Diminuições de €11 000,00 (onze mil euros).
13

Administração Autár-

A Câmara Municipal deliberou concordar com o despacho de adjudica-

quica – Prestação de

ção proferido pelo Presidente da Câmara, a treze do corrente mês e ano,

Serviços – processo e

referente à prestação de serviço de vigilância de instalações do Municí-

documentos associados

pio de Carregal do Sal, ao Grupo 8 – Vigilância de Instalações Electrónicas, S.A., pelo preço e restantes condições da sua proposta, de
€20 999,76 (vinte mil, novecentos e noventa e nove euros e setenta e seis
cêntimos), sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor.

14

Administração Autár-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

quica – Direitos de Ex-

tada, determinando as diligências supervenientes à eficácia desta delibe-

ploração de Serviços

ração. Ratificou, de igual modo, o despacho do Presidente da Câmara,

de Bar e Cafetaria –

proferido em vinte do corrente mês e ano, para entrega do direito em

processo e documentos

questão à Padaria e Confeitaria Salinas II, por ter sido a única interes-

associados

sada.

15

Administração – Via-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a aquisição de duas

15.1.1

turas – informação dos

viaturas pick-up para os serviços operativos, com o recurso a um ajuste

serviços e documentos

direto, determinado aos serviços as diligências necessárias à eficácia

associados

desta deliberação.

15

Administração – Via-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a aquisição de uma

15.1.2

turas – informação dos

carrinha de caixa aberta para os serviços operativos, com o recurso a um

serviços e documentos

ajuste direto, determinado aos serviços as diligências necessárias à efi-

associados

cácia desta deliberação.

Administração – Viaturas – informação dos

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade

serviços e documentos

turas municipais nos meses de março e abril de dois mil e dezassete.

15
15.2

concordar e ratificar as decisões tomadas referentes à utilização de via-

associados

Administração – Feriado Municipal – pro-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta das co-

posta

termos: Hastear da Bandeira; Missa de Sufrágio, Guarda de Honra com

memorações do Dia do Município (Feriado Municipal), nos seguintes
a presença dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, de Cabanas
de Viriato, da Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa e da Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato ao membro
do Governo convidado para estar presente e presidir às comemorações;
Sessão Solene e respetivas intervenções oficiais; lançamento do livro da
Guerra à Paz – Carregalenses na Primeira Guerra Mundial, da autoria de
Fernando Pais; condecorações das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal e de Cabanas de Viriato e da Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato; distinções das empresas
concelhias PME Líder e Excelência do ano de dois mil e dezasseis; primeira atuação do Coro Polifónico NACO CANT; e atuação da Socie-
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16

dade Filarmónica de Cabanas de Viriato, no Átrio dos Paços do Conce17

lho.
Administração Autár- A Câmara Municipal tomou conhecimento, concordou e ratificou a listaquica – Pagamentos – gem dos pagamentos efetuados, com início no n.º 1166 e termo no n.º
listagem dos serviços
1282, no valor total de €195 825,83 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco euros e oitenta e três cêntimos).
Carregal do Sal, 07 de julho de 2017.
O Presidente da Câmara,
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Rogério Mota Abrantes.

