Despacho
Divulgue-se no átrio dos Paços do Concelho,
lugares do costume e portal.
Carregal do Sal, 21/07/2017
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 14 de julho de 2017, nos seguintes termos:
N.º

Assuntos analisados

ordem

na reunião

Presenças e Ausências

Decisão/deliberação

EXECUTIVO CAMARÁRIO
Foi verificada e registada a presença de todos os elementos da Câmara
Municipal.
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

O Presidente da Câmara complementou a sua informação, aludindo à

Câmara

reunião da ADICES levada a efeito na Câmara Municipal de Águeda,
referindo, ainda, que na ordem do dia da próxima reunião ou de uma
próxima reunião desta Câmara Municipal seriam agendados: i) Linha
de apoio a projetos Wifi em Centros Históricos (candidaturas); ii) Carnaval de Verão de 2017 da Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato; iii) Email da Equipa Unesco do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; iv) Valorização dos apoios prestados pelo Município às Associações do Concelho – 1.º semestre de 2017; v) Valorização dos
apoios prestados pelo Município às Freguesias – 1.º semestre de 2017;
vi) Projeto da Ciclovia; vii) Protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial
de Cabanas de Viriato; e viii) Remoção da canalização da Ribeira do
Seixal.

Informação sobre as A Câmara Municipal tomou conhecimento do registo escrito da particireuniões e participa- pação em reuniões e outras atividades do Vice-presidente da Câmara e

Praça do Município



da Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges.

3430-909 Carregal do Sal



Tlf: (+351) 232 960 400



Email: geral@cm-carregal.pt



Página 1 de 7

ções dos Vereadores

NIF: 506684920

A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges complementou o seu registo escrito, informando que a Feira de Gado, realizada naquele dia,
tinha sido muito concorrida, tendo superado as expetativas.
O Vereador Raul Lourenço de Almeida usou da palavra para referir que
os passeios de acesso ao Serviço de Finanças se encontravam conspurcados e a necessitar de intervenção/limpeza.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2

Delegação e Subdele-

A Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem apresentada pe-

gação de Competências – Informações –

los serviços, referente aos processos decididos, no âmbito da urbanização e edificação.

listagem dos serviços

3

Finanças Municipais –

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos respetivos documentos

resumos de tesouraria) or-

(resumos diários de tesouraria n.º 128) reportados a 10 de julho de 2017.

çamental e operações de
tesouraria

4

Urbanização e Edificação – Loteamentos –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a alteração do lote-

processo e documentos as-

barra noventa e sete, requerido por Carla Alexandra Ferreira Luzio, pas-

sociados

sando a edificação do lote número um a comportar exclusivamente ha-

amento urbano, através do terceiro aditamento ao alvará número três

bitação em vez de comércio/serviços. Mais determinou aos serviços as
diligências supervenientes à eficácia desta deliberação.
5

6

Urbanização e Edificação – Ocupação de

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado com a ocu-

Via Pública – processo e

planada, ficando o proprietário da Padaria e Confeitaria Salinas II in-

documentos associados

cumbido de apresentar desenho, esquema-tipo ou similar.

Urbanização e Edificação – Comproprie-

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido para constituição de

dades – processo e docu-

residente em Travanca de S. Tomé, Freguesia de Oliveira do Conde,

mentos associados

Concelho de Carregal do Sal, referente ao artigo nove mil cento e oito

pação parcial de dois lugares de estacionamento, para instalação de es-

compropriedade, formulado pela munícipe Fátima Nunes Pais Mendes,

da Freguesia de Oliveira do Conde, Concelho de Carregal do Sal. Mais
deliberou autorizar a emissão de certidão de compropriedade.
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7

Urbanização e Edificação – Redução de

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

Taxas – processo e docu-

e já pagas no âmbito do processo de obras n.º 6/2017, em que é reque-

mentos associados

rente a munícipe Cristina Fernandes Campos, residente na Rua do Ouro,

tada, deferindo o pedido de redução de trinta por cento das taxas devidas

em Vila Meã, Freguesia de Oliveira do Conde, Concelho de Carregal

do Sal, com fundamento no número seis, alínea a) do artigo quadragésimo sexto do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de
Serviços em, vigor. Em consequência foi autorizado o respetivo reembolso, tendo ficado determinado aos serviços as diligências supervenientes à eficácia desta deliberação.
8

Urbanização e Edificação – Reembolso de

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

Taxas – processo e docu-

Jorge Pinto Rodrigues e Ângela Maria Duarte Peres Rodrigues, residen-

mentos associados

tes na Urbanização da Cerca, Bloco A terceiro Esquerdo, na Vila e Fre-

tada, autorizando o reembolso das taxas já pagas pelos munícipes Paulo

guesia de Cabanas de Viriato, deste Concelho, no âmbito do processo
de obras em epígrafe. O reembolso será de €511,81 (quinhentos e onze
euros e oitenta e um cêntimos), com fundamento no número seis, alínea
b) do artigo quadragésimo sexto do Regulamento e Tabela de Taxas,
Licenças e Prestação de Serviços em vigor. Mais determinou aos serviços as diligências supervenientes à eficácia desta deliberação.
9

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado por Maria

9.1

ção Social – Tarifário

Aurora Alves, face à documentação apresentada e que faz parte do pro-

de RSU e Águas Resi-

cesso e ao preceituado nos números seis e oito do artigo sexagésimo

duais para Famílias

primeiro do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de

Carenciadas – processo

Serviços em vigor. Na notificação a efetuar, o beneficiário deverá ser

e documentos associados

alertado de que, caso seja do seu interesse, terá de fazer a renovação
anual do pedido.

9

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado por Hum-

9.2

ção Social – Tarifário

berto Ferreira Batista, face à documentação apresentada e que faz parte

de RSU e Águas Resi-

do processo e ao preceituado nos números seis e oito do artigo sexagé-

duais para Famílias

simo primeiro do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação

Carenciadas – processo

de Serviços em vigor. Na notificação a efetuar, o beneficiário deverá ser

e documentos associados

alertado de que, caso seja do seu interesse, terá de fazer a renovação

9

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou indeferir o pedido formulado por Maria

9.3

ção Social – Tarifário

Alice Almeida Oliveira Correia, por não cumprir os requisitos a que alu-

de RSU e Águas Resi-

dem os números seis e oito do artigo sexagésimo primeiro do Regula-

duais para Famílias

mento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de Serviços em vigor,

Carenciadas – processo

ou seja, a habitação permanente do casal é em Camarate e não em Pa-

e documentos associados

rada.

Ação Social e Habita-

A Câmara Municipal deliberou mostrar disponibilidade para apoiar na

ção Social – Habitação

substituição da cobertura nos termos que vierem a ser posteriormente

Social – exposição

definidos, tendo em conta a exposição apresentada pelos moradores do

10
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anual do pedido.

Bloco do Barreiro.
11

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar com a adesão e continuidade

Regime de Fruta Es-

do programa do Regime de Fruta Escolar no ano letivo de dois mil e

colar – informação dos

dezassete barra dois mil e dezoito.

serviços

12

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

Auxílios Económicos –

tada, mantendo as condições do ano letivo anterior.

informação dos serviços

13

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

13.1

Apoios – email e infor-

tada pela Associação de Pais de Santa Comba Dão, apoiando o trans-

mação dos serviços

porte, durante o corrente mês de julho, dos alunos com necessidades
educativas especiais, Beatriz Alexandra Fonseca Marques e Sérgio Rafael Costa Xavier, procedendo ao respetivo pagamento contra fatura ou
documento equivalente.

13
13.2

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido formulado pelo Núcleo

Apoios – email

Beira Dão da Associação de Pais em Rede, incluindo, gratuitamente,
nas Férias Desportivas os três jovens com necessidades educativas especiais de caráter permanente.

14

Educação e Saúde –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresentada,

Melhores Alunos de

estando a cerimónia de abertura do ano escolar e entrega de prémios aos me-

2016/2017 – proposta

lhores alunos agendada para o dia doze de setembro de dois mil e dezassete,
nos seguintes termos: Primeiro ciclo do ensino básico (seis alunos): Um troféu;
um certificado; um livro e um donativo de cinquenta euros. Segundo ciclo do
ensino básico (cinco alunos): Um troféu; um certificado; um livro e um donativo de oitenta euros. Terceiro ciclo do ensino básico (cinco alunos): Um troféu; um certificado; um livro e um donativo de cem euros. Ensino secundário,
décimo segundo ano (três alunos): Um troféu; um certificado; um livro e um
donativo de cento e vinte euros. Ensino profissional (três alunos): Um troféu;
um certificado; um livro e um donativo de cento e vinte euros. Relativamente
ao número de alunos a distinguir, em cada ciclo, todas as situações que eventualmente excedam o indicado, terão de ser analisadas e ter aprovação prévia
desta Câmara Municipal.

15

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou concordar e apoiar a Sociedade Filar-

15.1

Recreio, Lazer e Ou-

mónica de Cabanas de Viriato, através da cedência de um equipamento

tros - Apoios – pedido e

multifunções usado, que tinha sido retirado aquando da renovação do

informação dos serviços

contrato e que se encontrava armazenado em instalações do Município.

15

Cultura, Desporto,

A Câmara Municipal deliberou não aderir à proposta apresentada pela

15.2

Recreio, Lazer e Ou-

CNOD – Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes, refe-

tros - Apoios – email

rente à realização do Encontro Nacional, face às iniciativas locais que
têm sido levadas a cabo e nas quais esta edilidade participa.
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16

Indústria e Energia –

A Câmara Municipal deliberou proceder à instrução e apresentação do

Pareceres – ofício

respetivo processo expropriativo, junto da Direção-Geral das Autarquias Locais, no âmbito da ampliação de um lote do Parque Industrial

de Sampaio, em Oliveirinha, determinando aos serviços as diligências
supervenientes.
17

Proteção Civil e Meio

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou concordar com

Ambiente – Restrutu-

a proposta do Presidente da Câmara, no sentido de que se deverá aguar-

ração dos Sistemas de

dar pela resposta do Ministério do Ambiente, no que diz respeito à res-

Recolha e Tratamento

petiva comparticipação do projeto de restruturação dos sistemas de re-

de Águas Residuais –

colha e tratamento de águas residuais, mas a candidatura deverá ser pre-

informação dos serviços e

parada, face à situação de necessidade em todo o Concelho, para a tota-

documentos associados

lidade da obra/empreitada e não apenas para uma parte.

18

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal ao tomar conhecimento deste assunto e analisar

18.1

ritório Transportes e

em pormenor, deliberou solicitar outras diligências aos serviços, que

Comunicações – Ce-

possam esclarecer cabalmente o que estava em causa, nomeadamente

dências com Contra-

no que diz respeito à posse do espaço por onde a requerente Maria An-

partidas – processo e do-

gelina dos Santos Barros de Campos pretende vedar, de modo a que

cumentos associados

possa tomar uma decisão em definitivo.

18

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou deferir e aprovar a proposta apresen-

18.2

ritório Transportes e

tada, sem embargo da plataforma do arruamento poder vir a ter seis me-

Comunicações – Ce-

tros em vez dos cinco metros e meio, autorizando a celebração do con-

dências com Contra-

trato/protocolo de cedência com contrapartidas com a munícipe Olívia

partidas – processo e do-

Maria Marques Dias.

cumentos associados

18

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou deferir e aprovar a proposta apresen-

18.3

ritório Transportes e

tada, autorizando a celebração do contrato/protocolo de cedência com

Comunicações – Ce-

contrapartidas com a munícipe Maria Amélia Nunes Figueiredo.

dências com Contrapartidas – processo e documentos associados

18

Ordenamento do Ter-

A Câmara Municipal deliberou deferir e aprovar a proposta apresen-

18.4

ritório Transportes e

tada, autorizando a celebração do contrato/protocolo de cedência com

Comunicações – Ce-

contrapartidas com o munícipe José Carlos dos Santos Salgado Caires.

dências com Contrapartidas – processo e documentos associados

19
19.1

Freguesias – Apoios –

A Câmara Municipal deliberou mandatar o Presidente da Câmara para

ofício

tratar deste assunto, apresentado pela Junta de Freguesia de Carregal do

1

Sal, relativamente a uma casa em ruínas sita na Rua da Amieira, em

1

Papízios. Caso a casa em ruínas, que posteriormente será demolida e o
espaço integrado em domínio público municipal, venha a ser adquirida
pelo valor referido ou abaixo do mesmo, fica dispensado de nova deliberação, devendo, no entanto, o Presidente informar em momento opor-

19
19.21

Freguesias – Apoios –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a cedência de três

email e informação dos

papeleiras usadas à Junta de Freguesia de Oliveira do Conde, existentes
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tuno a Câmara Municipal das conclusões que vierem a ser encontradas.

1
serviços

em estaleiro e que foram retiradas do Parque Alzira Cláudio e ou Jardim
Dr. Manuel da Costa.

20

Administração Autár-

A Câmara Municipal deliberou aderir à proposta apresentada, referente

quica – Apoios – pro1
posta

ao Congresso «De Gibraltar aos Pirenéus: Megalitismo, Vida e Morte
na Fachada Atlântica Peninsular», a levar a efeito no final do ano de dois
mil e dezoito.

21

Administração Autár-

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a proposta apresen-

quica – Piscinas Muni-

tada, no sentido de formalizar com a ADEF – Associação de Professores

1
cipais
– proposta

de Educação Física do Concelho um protocolo de cooperação para colmatar a inexistência de pessoal camarário suficiente ao nível de nadadores salvadores. Serão precisas trezentas e sessenta e uma horas, de
julho a setembro de dois mil e dezassete, com o encargo total de mil
oitocentos e noventa e cinco euros e noventa e cinco cêntimos.

22

Administração Autár-

A Câmara Municipal, face à situação descrita na informação dos serviços,

quica – Viaturas – in-

deliberou concordar e aprovar o abate da viatura acidentada marca Be-

formação dos serviços e

dford, matrícula CR-08-34, com trinta e seis anos e mais de quatrocentos

documentos associados

e trinta mil quilómetros. O orçamento de reparação era de dois mil e quarenta e dois euros e noventa e sete cêntimos, com IVA incluído, a que
acrescia outras despesas com inspeção extraordinária e documentação diversa.

23

24

Administração Autár1
quica
– Protocolos –

A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a minuta de proto-

email e documentos asso-

butária e Aduaneira, para cobrança de impostos, outros tributos e des-

ciados

pesas do Município (execuções fiscais municipais).

Administração Autár-

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar e aprovar a

quica – Orçamento

proposta apresentada. As propostas rececionadas foram as seguintes:

Participativo – informa-

Número um – Liberdade-Sempre; Número dois – Vamos proteger quem

ção dos serviços e docu-

nos protege. Equipe os Bombeiros com Equipamentos Proteção Indivi-

mentos associados

dual Urbano; Número três – Requalificação do Poço das Poldras - Ri-

colo, que se encontra transcrito em ata, a celebrar com a Autoridade Tri-

beira do Pisão, Beijós; Número quatro – Equipamento para Monda Térmica por Água Quente e Vapor. As propostas números dois, três e quatro
foram admitidas por reunirem os critérios previstos no artigo nono; a proposta número um não foi admitida por não reunir os critérios previstos no
artigo nono do Regulamento do Orçamento Participativo Municipal, nomeadamente as alíneas a) e g) do número três. Os proponentes da proposta
número um iriam ser notificados por escrito para apresentarem eventual
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recurso, dirigido à Comissão, com prazo até ao próximo dia quatro de
agosto de dois mil e dezassete, conforme tinha sido oportunamente divulgado.

26
26.1

26
26.2

27

28

29

30

Administração Autár- A Câmara Municipal, deliberou concordar com a justificação da posse
do prédio urbano (antigo Edifício Paços do Concelho) inscrito na matriz
quica – Património
Municipal – informação predial urbana da Freguesia de Carregal do Sal sob o número mil e
trinta, por o Município de Carregal do Sal deter a sua posse pública,
dos serviços
pacífica, contínua e de boa-fé, por lapso de tempo superior a vinte anos,
com registo a seu favor que remonta ao ano de mil novecentos e sessenta
e três.
Administração Autár- A Câmara Municipal deliberou concordar e aprovar a declaração e contrato de cedência de direitos de autor formulados por Fernando Pais, autor
quica – Publicações –
do livro “Da Guerra à Paz – Carregalenses na Primeira Guerra Mundial”,
informação dos serviços e
a favor do Município de Carregal do Sal.
documentos associados
Administração Autár- A Câmara Municipal deliberou apresentar uma conta-proposta para aquisição de cinquenta exemplares do livro “O Cônsul”, terceira edição, da autoquica – Publicações –
ria de Júlia Nery, da Âncora Editora, com as mesmas condições de aquisiemail
ção dos cem exemplares propostos.
Administração Autár- A Câmara Municipal, face ao pedido do trabalhador José Almeida Borges e à informação dos serviços, deliberou concordar e aprovar a proquica – Alienação de
Material Usado – infor- posta apresentada pelos serviços para cedência a título gratuito do citado
material usado, que foi retirado do antigo Centro de Saúde e que se enmação dos serviços e docontrava depositado no Estaleiro Municipal.
cumentos associados
Administração Autár- A Câmara Municipal tomou conhecimento do requerimento de Tiago
dos Santos Bernardo que tinha oportunamente requerido o pagamento
quica – Contraordenações – parecer dos ser- em prestações da coima que lhe tinha sido aplicada, tendo sido proposto
o faseamento em cinco prestações, vencendo a primeira em um de
viços e documentos assoagosto de dois mil e dezassete, proposta esta que mereceu despacho de
ciados
concordância do Presidente da Câmara, proferido em onze do corrente
mês e ano.
Administração Autár- A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício subordinado ao assunto Aristides – O Musical, emanado da ContraCanto, Associação Culquica – Aristides -O
tural.
Musical – ofício
Administração Autár- A Câmara Municipal tomou conhecimento, concordou e ratificou a lisquica – Pagamentos – tagem dos pagamentos efetuados, com início no n.º 1274 e termo no n.º
1391, no valor total de €418 034,96 (quatrocentos e dezoito mil, trinta e
listagem
quatro euros e noventa e seis cêntimos).

Carregal do Sal, 21 de julho de 2017.
O Presidente da Câmara,

Rogério Mota Abrantes.
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