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ATA NÚMERO TRINTA E DOIS (2017-2021), DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARREGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 21 DE
JANEIRO DO ANO DE 2019:--------------------------------------------------------- Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, nesta Vila de
Carregal do Sal, Edifício dos Paços do Concelho, Salão Nobre, reuniu ordinariamente o
Executivo Camarário, sob a presidência do Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes e
com a presença dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva, José Sousa Batista,
Toni Serge Costa Ribeiro e Ana Cristina Silva Sousa Borges. ------------------------------------------------------------------ VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUÓRUM E ABERTURA DA REUNIÃO. ----------------------------- Verificada, assim, a existência de quórum, eram precisamente dezoito horas,
quando o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. -------------------------------------------------- APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO. -------------------------------------------------------------------------------------- Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Chefe de Divisão de
Administração Geral, António Manuel Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Câmara, informou que na sequência do expediente, entretanto
rececionado, tinha elaborado a ordem do dia que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- ESPAÇO RESERVADO AO PÚBLICO (a fls.16v) ------------------------------------------------------------------------- 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. (a fls.16v) ---------------------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.16v a 18v) -------------------------------------------------------- 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.16v a 18v) ----------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.18v a 23)----------------------------------------------------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.18v a 19) ------------------------------------------------------------------------------------ 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.18v a 19) ---------------------------------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL(a fls.19 a 19v)---------------------------------------------------
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------------- EMPREITADAS (a fls.19 a 19v) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. RESTAURO EXTERIOR DOS BLOCOS HABITACIONAIS N.ºS 1, 2 E 3 DO BAIRRO
DO BARREIRO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a

fls.19 a 19v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.20 20v) --------------------------------------- APOIOS (a fls.20 a 20v) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. CARNAVAL 2019. PEDIDO FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DE
CABANAS DE VIRIATO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.20 a

20v) ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA (a fls.20v a 21) ----------------------------------------------------- 6. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL (a fls.20v a 21v)------------------------------------------------------------------------ 6.1 1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 1.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES
DO PLANO (PPI E AMR) DO ANO DE 2019. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a

fls.20v a 21v) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FLUXOS DE CAIXA (a fls.21v)------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.2 INTEGRAÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR. PROPOSTA DE
APROVAÇÃO DO MAPA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.21v) ------------------ ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.21v a 23) ---------------------------------------------------------------------- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS(a fls.21v a 22)---------------------------------------------------------- 7. PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO EM
VISEU DÃO LAFÕES - PROJETO "CARREGAL EDUCA" - CONSULTA PRÉVIA. RATIFICAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.21v a 22) ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROGRAMA CLDS-4G (a fls.22 a 23) ----------------------------------------------------------------------------------------- 8. PROGRAMA DE CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CLDS
4G. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. (a fls.22 a 23) --------------------------

------------- PAGAMENTOS (a fls.23) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.23) ------------------------------------------------------------------------ De seguida foram tratados os assuntos abaixo descritos e tomadas as seguintes
deliberações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0027/20190121) 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. -------------------------- Este espaço não foi utilizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------- (0028/20190121) 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. -------------------------- Intervenção do Presidente da Câmara e dos Vereadores. --------------------------------------------------------- Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, deu a conhecer o registo escrito
da sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos: ---------------------------------------------- No dia 14/01/2019, reuniu com Justiniano Rodrigues Mota; com a Direção da
Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato; e participou no jantar convívio e IV gala de
entrega de prémios promovido pelo Clube de Futebol de Carregal do Sal; --------------------------------------------- No dia 15/01/2019, reuniu com colaboradores da Câmara Municipal; ------------------------------------- No dia 16/01/2019, participou no II Seminário Inovação Social em Viseu Dão
Lafões; e esteve presente numa reunião na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões;----------------- No dia 17/01/2019, reuniu com a Direção da Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; ----------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 18/01/2019, esteve presente na cerimónia de Assinatura do Contrato da
Empreitada de Requalificação do IP3; no Seminário “A Cultura do Pinheiro Manso-Pragas e
Enfermidades”; na abertura da edição de 2019 da Feira da Pinha e do Pinhão, Sabores e
Sabores de Terras de Carregal do Sal, que contou com a presença do Senhor Secretário de
Estado das Infraestruturas, Dr. Miguel d’Oliveira Martins; e numa reunião de trabalho da
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Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, no Edifício dos Paços do Concelho e nesta
Vila de Carregal do Sal, reunião essa que contou com a presença do Senhor Secretário de
Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel; ------------------------------------------------------------------------------------- Nos dias 19 e 20/01/2019, acompanhou o funcionamento da Feira da Pinha e do
Pinhão, com inclusão da participação e acompanhamento em direto do programa Somos
Portugal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 21/01/2019, reuniu com o Clube de Caça e Pesca de Cabanas de Viriato. ------------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, complementou o seu registo
escrito, dando informação sobre assuntos que irão fazer parte da ordem do dia da próxima
ou de próximas reuniões desta Câmara Municipal. Das reuniões e participações em que
esteve presente, salientou a inquestionável oportunidade do Seminário sobre a cultura do
pinheiro manso e deu especial enfoque à reunião havida, no Edifício dos Paços do
Concelho, com os Presidentes de Câmara que fazem parte da Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões e com o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, em que o
tema abordado foi a transferência de competências. Afirmou que se a reunião se tivesse
realizado antes, provavelmente o seu sentido de voto e proposta para a Assembleia
Municipal seria diferente, na medida em que os decretos-lei setoriais já publicados e em
vigor não vão ter envelopes financeiros, tendo descrito e exemplificado, relativamente a
cada um dos domínios de transferência dos diplomas, o que tinha sido dito na citada
reunião. Prosseguiu, referindo que o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais
também teve oportunidade de informar que os decretos-lei setoriais referentes à Educação,
Saúde e Cultura já tinham sido promulgados e estavam para publicação em Diário da
República. Nos casos, nomeadamente, da Educação e da Saúde, cujas transferências se
fazem acompanhar de envelopes financeiros, os municípios terão de ter muita atenção,
deverão fazer um levantamento correto das situações e dos valores necessários para o

bom funcionamento das estruturas em causa, quer ao nível de recursos humanos, quer ao
nível de manutenções de edifícios e de equipamentos. Após a publicação dos decretos-lei,
os municípios vão ter um prazo para apresentar reclamações e fundamentar a eventual
recusa das transferências. Concluiu a sua intervenção, reafirmando que depois da reunião
havida com o Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais tinha ficado com uma
ideia bem diferente, no que diz respeito aos decretos-lei setoriais já publicados e em vigor,
pelo que a sua opinião é de que em junho próximo se deverá aceitar a transferência de
competências para o ano de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ Vice-Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, deu a conhecer o registo escrito
da sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos: ---------------------------------------------- No dia 14/01/2019, reuniu com o Dr. Paulo Albernaz; acompanhou a reunião com
elementos da Direção da Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato; e participou no
jantar convívio e IV gala de entrega de prémios promovido pelo Clube de Futebol de
Carregal do Sal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 15/01/2019, acompanhou a reunião com colaboradores da Câmara
Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 16/01/2019, esteve presente numa reunião relacionada com a Rede
Regional de Ensino Profissional, no Instituto Politécnico de Viseu; --------------------------------------------------------- No dia 17/01/2019, acompanhou a reunião com a Direção da Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal;--------------------------------------------------------------------- No dia 18/01/2019, esteve presente no Seminário “A Cultura do Pinheiro MansoPragas e Enfermidades”, e na abertura da Feira da Pinha e do Pinhão, Saberes e Sabores de
Terras de Carregal do Sal, que contou com a presença do Senhor Secretário de Estado das
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Infraestruturas, Dr. Miguel d’Oliveira Martins; -------------------------------------------------------------------------------------------- Nos dias 19 e 20/01/2019, acompanhou a realização da Feira da Pinha e do
Pinhão, com inclusão da participação e acompanhamento em direto do programa Somos
Portugal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 21/01/2019, acompanhou a reunião com o Clube Caça Pesca Cabanas de
Viriato. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- Ana Cristina Silva Sousa Borges.------------------------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges deu a conhecer o registo escrito da
sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos: -------------------------------------------------- No dia 13/01/2019, esteve presente no IV encontro de Cantadores de Janeiras, na
Igreja de Vila Meã; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 14/01/2019; participou no Jantar convívio e IV gala de entrega de prémios
promovido pelo Clube de Futebol de Carregal do Sal; ------------------------------------------------------------------------------ No dia 15/01/2019, presidiu à reunião da CPCJ - Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, (modalidade alargada); e acompanhou a reunião com colaboradores da
Câmara Municipal;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 18/01/2019, esteve no Seminário “A Cultura do Pinheiro Manso-Pragas e
Enfermidades”, e na abertura da Feira da Pinha e do Pinhão, Saberes e Sabores de Terras de
Carregal do Sal, que contou com a presença do Senhor Secretário de Estado das
Infraestruturas, Dr. Miguel d’Oliveira Martins; -------------------------------------------------------------------------------------------- Nos dias 19 e 20/01/2019, acompanhou a realização da Feira da Pinha e do
Pinhão, com inclusão da participação no programa Somos Portugal; ---------------------------------------------------- Fez, ainda, neste período de tempo, atendimento diário a munícipes no âmbito da
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e da Comissão de Proteção de

Idosos; visitas domiciliárias; reuniões no âmbito do apoio às vitimas dos incêndios, bem
como a coordenação e distribuição de apoios; e preparação da Feira da Pinha e do Pinhão,
Saberes e Sabores de Terras de Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges, complementou o seu registo escrito,
referindo que a edição de dois mil e dezanove da Feira da Pinha e do Pinhão, Saberes e
Sabores de Terras de Carregal do Sal tinha sido uma excelente iniciativa, tinha excedido as
expetativas, tendo havido uma forma diferente no que disse respeito à animação,
nomeadamente na sexta-feira e no sábado, o que foi apelativo e trouxe mais gente. Referiu
que o feedback era muito bom e as pessoas estavam encantadas. O balanço tinha sido
francamente positivo. A organização tinha corrido muito bem, proveniente também do
treino já adquirido em edições de iniciativas anteriores, pelo que propôs um agradecimento
e um reconhecimento público a todo o pessoal envolvido na realização e funcionamento da
feira, a comunicar a cada um dos trabalhadores e colaboradores envolvidos, no que foi
secundada, unanimemente, por todos os membros do Executivo Camarário. -------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANÇAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0029/20190121) 3. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. ----------------------------------- Foram presentes, na reunião, os resumos diários de tesouraria (números dez),
referentes ao dia quinze de janeiro de dois mil e dezanove, que apresentavam os seguintes
saldos: - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €3 630,52 (três mil, seiscentos e trinta
euros e cinquenta e dois cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco
Millennium BCP, Crédito Agrícola, Banco Santander Totta, Novo Banco, BIG e BPI, a quantia
de €3 354 606,57 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e seis euros
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e cinquenta e sete cêntimos); o que perfaz um total de €3 358 237,09 (três milhões,
trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete euros e nove cêntimos).--------------------------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €158,90 (cento e cinquenta e
oito euros e noventa cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carregal do
Sal, a quantia de €154 269,81 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove
euros e oitenta e um cêntimos); o que perfaz um total de €154 428,71 (cento e cinquenta e
quatro mil, quatrocentos e vinte e oito euros e setenta e um cêntimo).--------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL --------------------------------------------------------------------------------------- EMPREITADAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0030/20190121) 4. RESTAURO EXTERIOR DOS BLOCOS HABITACIONAIS N.ºS 1,
2 E 3 DO BAIRRO DO BARREIRO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. RATIFICAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/09, sob o n.º 45).--------------------- Foi presente, na reunião, o processo da empreitada supramencionada, que se
encontrava capeado com a informação dos serviços número oito, datada de quatro do
corrente mês e ano. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para
dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência,
remetendo esclarecimentos adicionais para o conteúdo das peças processuais
apresentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou o processo em pormenor e, decorrida votação
nominal, deliberou por unanimidade aprovar o projeto de execução final e todas as
restantes peças processuais, nomeadamente convite e caderno de encargos, nos
seguintes termos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projeto – Restauro exterior dos blocos habitacionais um, dois e três do Bairro do

Barreiro, em Carregal do Sal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tipo de procedimento – Consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo décimo
nono do Código dos Contratos Públicos, com o convite às seguintes empresas: António
Ramiro Borges de Sousa Carvalho; Step2success Unipessoal, L.da; Peixoto e RodriguesConstrutores, L.da; António João Dias Borges; Luís Manuel Alves Borges; Silvério & Rolo
Construção Civil e Obras Públicas L.da; Classpanoramica Unipessoal L.da. ------------------------------------------ Preço base – €56 500,00 (cinquenta e seis 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, respetivamente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gestor do contrato – Luís Alberto Ribeiro de Figueiredo.----------------------------------------------------------- Em cumprimento do disposto no número cinco do artigo sexagésimo sétimo do
Código dos Contratos Públicos, os membros, bem como o secretário e perito, antes do
início das funções, deverão subscrever declaração de inexistência de conflitos de
interesses, nos termos e conforme modelo previsto no anexo XIII do Código dos Contratos
Públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, não participou nesta votação,
porquanto o exercício de funções como presidente do júri, impossibilitam-no de intervir na
decisão de adjudicação, na medida em que se mostra impedido nos termos e para os
efeitos da alínea d) do número um do artigo sexagésimo nono do Código do Procedimento
Administrativo, em cumprimento e salvaguarda do previsto no número três do artigo
terceiro do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------------------------------------
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------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS ------------------------------------------------------------- APOIOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0031/20190121) 5. CARNAVAL 2019. PEDIDO FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO
DO CARNAVAL DE CABANAS DE VIRIATO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/10, sob o n.º 245).------------------- Foi presente, na reunião, o email datado de nove do corrente mês e ano,
subordinado ao assunto supramencionado e emanado da Associação do Carnaval de
Cabanas de Viriato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação
nominal, deliberou por unanimidade apoiar nos termos e prática seguida em anos
anteriores, autorizando, em termos financeiros, o adiantamento de €10 000,00 (dez mil
euros), por conta do subsídio a atribuir no ano de dois mil e dezanove. Mais deliberou: a)
ceder as grades disponíveis para o Carnaval da Criança no dia três de março; b) diligenciar
junto dos municípios vizinhos tendo em vista a respetiva divulgação a título gratuito; c)
autorizar a colocação de publicidade no concelho de Carregal do Sal, nos sítios (mupis)
especificamente destinados a esse fim e noutras estruturas e isentar das taxas devidas
para a emissão das licenças do Carnaval e publicidade; d) diligenciar para colocação de
publicidade nos outdoors do Itinerário Complementar Doze; e) apoiar na pavimentação (pó
de pedra e nivelamento), eletricidade e canalização em dois lotes junto ao Centro de Saúde,
no âmbito da instalação da tenda gigante e zona de comércio; f) autorizar o fecho parcial
da Avenida Dr. Aristides de Sousa Mendes nos dias dois e três de março das vinte horas às
três horas da manhã; g) autorizar o fecho de algumas ruas para maior fluidez de trânsito
nos dias de Carnaval (em colaboração com a GNR); h) isentar das taxas das licenças de
todo o Carnaval e da publicidade; i) disponibilizar palco modelar (sete por cinco metros),

com montagem. Deliberou, por último, não englobar neste apoio o transporte das crianças
para o Carnaval no dia três de março e bem assim o apoio na promoção do Carnaval na
comunicação social, por não possuir meios para o fazer. Mais deliberou que a atribuição do
adiantamento do subsídio estará dependente do cumprimento das normas do Guião do
Movimento Associativo para o ano de dois mil e dezanove, o que deve ser notificado à
Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato. -------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------------------------------------------------ 6. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL -------------------------------------------------------------------------------------------------- (0032/20190121) 6.1 1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 1.ª ALTERAÇÃO ÀS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI E AMR) DO ANO DE 2019. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/15, sob o n.º 85).--------------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número quatro, datada de
quinze do corrente mês e ano, que capeava a proposta da primeira alteração ao Orçamento
e às Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezanove. O Presidente da Câmara,
Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para apresentar e explicar o documento em causa
e de que face à urgência, tinha despachado favoravelmente a proposta apresentada pelos
serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Vereador Toni Serge Costa Ribeiro usou da palavra para referir que na votação
deste ponto se iria abster, por não estar de acordo com o reforço de verba que estava a ser
feito na rubrica Programação Cultural Municipal, uma vez que o mesmo estava a ser
efetuado para fazer face a despesas da Feira da Pinha e do Pinhão, Saberes e Sabores de
Terras de Carregal do Sal, na medida em que na previsão inicial de custos da organização
do certame não estava previsto qualquer aumento em relação à edição anterior.--------------------------------- O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para alertar de
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que a rubrica referida pelo Vereador Toni Serge é especialmente destinada à animação
cultural em geral e não apenas à iniciativa referida. --------------------------------------------------------------------------------- O Vereador António Óscar de Almeida e Paiva usou da palavra, questionando se a
organização da Feira da Pinha e do Pinhão, Saberes e Sabores de Terras de Carregal do Sal
do corrente ano tinha ficado mais dispendiosa do que na edição anterior e se, face a toda a
montagem que é necessário fazer e que é feita, não poderia ser ampliada na sua duração.----------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para informar
que os encargos com a organização da Feira da Pinha e do Pinhão, Saberes e Sabores de
Terras de Carregal do Sal iriam ser idênticos ao do ano anterior, para além de ter havido um
pequeno retorno ao nível das receitas, proveniente da cobrança feita a expositores e de a
Turismo do Centro pagar diretamente uma fatura que não será contabilizada nas despesas.
Afirmou que não lhe parecia ser exequível alongar o período de duração do certame, seria
muito difícil, afirmando que de acordo com as informações de que tinha tomado
conhecimento, tudo tinha corrido muito bem nos três dias, em que, por exemplo, os
restaurantes estiveram sempre esgotados.---------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao conteúdo da informação, nos termos da alínea d), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze
de setembro, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou aprovar por
maioria, (ratificando a decisão tomada pelo Presidente da Câmara em quinze de janeiro do
corrente mês e ano), com os votos a favor do Presidente da Câmara, Rogério Mota
Abrantes, do Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, da Vereadora Ana Cristina
Silva Sousa Borges e do Vereador António Óscar de Almeida e Paiva e abstenção do
Vereador Toni Serge Costa Ribeiro, a primeira alteração ao Orçamento e às Grandes
Opções do Plano (PPI e AMR), do ano de dois mil e dezanove, nos seguintes termos:-------------------------- Orçamento da Receita: Reforços de €50 000,00 (cinquenta mil euros). ------------------------

------------- Orçamento da Despesa: Reforços de €80 000,00 (oitenta mil euros); e Diminuições
de €30 000,00 (trinta mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grandes Opções do Plano: Reforços de €80 000,00 (oitenta mil euros); e
Diminuições de €20 000,00 (vinte mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- FLUXOS DE CAIXA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (033/20190121) 6.2 INTEGRAÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR.
PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO MAPA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/09, sob o n.º 48).--------------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número dois, datada de oito do
corrente mês e ano, subordinada ao assunto “Integração do Saldo da Gerência Anterior:
proposta de aprovação do mapa ‘Fluxos de Caixa’”. O Presidente da Câmara, Rogério Mota
Abrantes, usou da palavra para apresentar e dar as explicações tidas por adequadas à boa
compreensão do tema em referência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação
nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta nos termos do
documento apresentado, de modo a que possa ser elaborada a primeira revisão ao
Orçamento e às Grandes Opções do Plano por incorporação do saldo da gerência anterior
de três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e
sessenta e um cêntimos, que será aprovada por esta Câmara e submetida à Assembleia
Municipal para efeitos de aprovação na sua primeira sessão ordinária do corrente ano. ---------------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA ---------------------------------------------------------------------------------------------- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0034/20190121) 7. PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO DO SUCESSO
EDUCATIVO EM VISEU DÃO LAFÕES - PROJETO "CARREGAL EDUCA" - CONSULTA PRÉVIA.
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RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/11, sob o n.º 65).--------------------- Foi presente, na reunião, o processo de aquisição de serviços supramencionado,
que se encontrava capeado com a informação subscrita pelo júri do procedimento
concursal, sob o número onze, datada de nove do corrente mês e ano. O Presidente da
Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar as explicações tidas por
adequadas ao tema em referência, explicando que, dada a urgência, tinha proferido
despacho de concordância sobre a proposta de adjudicação e aprovação da minuta de
contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto, prestando particular
atenção à tramitação procedimental e, decorrida votação nominal, deliberou por
unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, ratificando a decisão de
concordância e de adjudicação da aquisição de serviços e de aprovação da minuta de
contrato, proferida pelo Presidente da Câmara em onze do corrente mês e ano. A empresa
adjudicatária é a Confortapalavras Unipessoal L.da, que apresentou o preço de €53 200,00
(cinquenta e três mil e duzentos euros), isento de IVA nos termos da lei, para o
desenvolvimento do projeto Carregal Educa, no âmbito da Promoção do Sucesso Educativo
em Viseu Dão Lafões, para o período de um de fevereiro a trinta de novembro de dois mil e
dezanove.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAMA CLDS-4G ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0035/20190121)

8.

PROGRAMA

DE

CONTRATOS

LOCAIS

DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CLDS 4G. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/15, sob o n.º 82).--------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava

capeado com a informação dos serviços, datada de onze do corrente mês e ano. A
Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges usou da palavra para dar as explicações tidas
por adequadas à boa compreensão do tema em referência, evidenciando que o Concelho
de Carregal do Sal tinha sido finalmente contemplado e considerado elegível no âmbito do
Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social – Quarta Geração – CLDS 4G.
Referiu que o Concelho tinha sido caracterizado por três vulnerabilidades e terá que
desenvolver ações obrigatórias e definidas nos eixos de intervenção dois, três e quatro, de
intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; promoção de envelhecimento
ativo e apoio à população idosa; auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas
em territórios afetados por calamidades e/ou capacitação e desenvolvimento
comunitários. O montante de financiamento atribuído é de quinhentos e vinte e dois mil
euros, para um período de trinta e seis meses, e a equipa técnica será constituída por um
coordenador e três técnicos superiores, devendo o seu perfil estar adequado aos eixos de
intervenção, mais propriamente deverão ter formação superior nas áreas de gestão de
empresas ou economia, animação sociocultural ou ciências sociais. Assim, a Câmara
Municipal deverá manifestar o seu interesse no desenvolvimento do Programa de
Contratos locais de Desenvolvimento Social – Quarta Geração, designar a entidade
coordenadora local da parceria, de entre entidades de direito privado sem fins lucrativos
que atuem na área do desenvolvimento social e no território de intervenção do contrato
local de desenvolvimento social e selecionar um coordenador técnico, de harmonia com as
respetivas disposições da Portaria número duzentos e vinte e nove barra dois mil e dezoito,
de catorze de agosto e do Despacho número cento e setenta e seis traço C barra dois mil e
dezanove de quatro de janeiro. Disse que após a aprovação deste assunto pela Câmara
Municipal, será possível, a curto prazo, apresentar a respetiva candidatura. ------------------------------------------ Este assunto foi amplamente analisado pela Câmara Municipal. Após análise, a

Livro 97
Folha ________
_________________

Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade, nos termos e
para os efeitos das respetivas disposições da legislação atrás mencionada, manifestar o
seu interesse no desenvolvimento do Contrato Local de Desenvolvimento Social – Quarta
Geração, designando, para o efeito, como entidade coordenadora local da parceria, a
Fundação José Nunes Martins, tendo selecionado para coordenador técnico José Dias
Batista. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- PAGAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0036/20190121) 09. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. ------------------------------------------------------ O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, informou o restante Executivo
Camarário dos pagamentos havidos, a que se referiam as autorizações com início no
número um e termo no número vinte e cinco, no valor de €3 721,41 (três mil, setecentos e
vinte e um euros e quarenta e um cêntimos), todas elas registadas nas fichas respetivas.------------------- A Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade tomar
conhecimento, concordar e ratificar as decisões proferidas pelo Presidente da Câmara. --------------------- (0037/20190121) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ------------------------------------------------------ Eram precisamente dezanove horas e quinze minutos, quando o Presidente da
Câmara, Rogério Mota Abrantes, deu por concluída a agenda da ordem do dia desta
reunião, tendo solicitado ao Chefe da Divisão de Administração Geral que procedesse à
leitura da ata que, para constar, tinha sido, entretanto, elaborada.----------------------------------------------------------- Feita de seguida a respetiva leitura, a Câmara Municipal, decorrida votação
nominal, aprovou por unanimidade a ata nos exatos termos em que a mesma se
encontrava redigida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0038/20190121) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------- E, nada mais havendo a tratar, pelo Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes,
foi declarada encerrada a reunião, quando eram dezanove horas e trinta minutos,

procedendo à assinatura da ata, conjuntamente com quem a lavrou. ----------------------------------------

------------- Rogério Mota Abrantes

------------- António Manuel Ribeiro

------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

