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ATA NÚMERO TRINTA E TRÊS (2017-2021), DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO
DO ANO DE 2019:---------------------------------------------------------------------------- No primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, nesta Vila de
Carregal do Sal, Edifício dos Paços do Concelho, Sala de Reuniões, 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 dezasseis 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:-------------------------------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.26 a 28) ------------------------------------------------------------ 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.26 a 28) --------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.28 a 38v) ---------------------------------------------------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls. 28v) ------------------------------------------------------------------------------------------- 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls. 28v)------------------------------------------------ AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls. 28v a 29v) ----------------------------------------------------------- TARIFÁRIO DE RSU E ÁGUAS RESIDUAIS PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS E PARA

FAMÍLIAS CARENCIADAS (a fls.28v a 29)------------------------------------------------------------------------------------

------------- 3. PEDIDO FORMULADO REGISTADO SOB O N.º 9179. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.28v a 29) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. APOIOS (a fls.29 a 29v) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1 OBRAS DE REMODELAÇÃO NA HABITAÇÃO SOCIAL N.º 5 - OLIVEIRA DO
CONDE. PEDIDO REGISTADO SOB O N.º 55. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (a fls.29 a 29v) ---------------------------------------------------------------------------- 4.2. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE LIGAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA E
ESGOTO. PEDIDO FORMULADO POR ALEXANDRE ABRANTES PAIS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.29v) ------------------------------------------------------------------------------------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.29v) ------------------------------------------------------------------------------------------------- APOIOS (a fls.29v) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.29v) ------------------------------------------------------------------------------------------ CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.29v a 30v) ---------------------------------- 6. APOIOS (a fls.29v a 30v)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 CARNAVAL 2019. PEDIDOS FORMULADOS PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL
FOLIAS E TROPELIAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.29v a 30) -------------- 6.2 PEDIDO FORMULADO PELA DELEGAÇÃO DE OLIVEIRA DO CONDE DA CRUZ
VERMELHA PORTUGUESA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.30 a

30v) ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.3 VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO ÀS
ASSOCIAÇÕES. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.30v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE
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CARREGAL DO SAL (a fls.30v a 31) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. RESULTADO DA DISCUSSÃO PÚBLICA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL. (a fls.30v a 31)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES a fls.31 a

33) -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS (a fls.31 a 31v) ------------------------------------------------------------- 8. ALARGAMENTO DA RUA DA TROFA EM CARREGAL DO SAL. DOCUMENTO
REGISTADO SOB O N.º 121. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.31 a

31v) ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNI-

CIPAL (a fls.31v a 32)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. ENTREGA DE PROJETO REFORMULADO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.31v a 32)------------------------------------------------------------ 10. FORNECIMENTOS (a fls.32 a 32v) ---------------------------------------------------------------------------------------- 10.1 AQUISIÇÃO DE ARTEFACTOS DE BETÃO. INÍCIO DE PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.32) --------------------------------------------------------------------------------- 10.2 AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO. INÍCIO DE PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.32 a 32v) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO. INÍCIO DE PROCEDIMENTO.
CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.32v) -------------------------------------------------------------------------- 10.4 AQUISIÇÃO DE INERTES GRANÍTICOS. INÍCIO DE PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.32v) --------------------------------------------------------------------------------------- PAINÉIS PUBLICITÁRIOS (a fls.32v a 33v) ----------------------------------------------------------------------------- 11. ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS. DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 377.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.32v a 33v) --------------------------------------

------------- FREGUESIAS (a fls.33v) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- APOIOS (a fls.33v)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO ÀS JUNTAS DE
FREGUESIA DO CONCELHO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.33v)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (a fls.33v a 35)------------------ MAPA DE PESSOAL 2019 (a fls.33v a 34)---------------------------------------------------------------------------------- 13. 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO ANO DE 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.33v a 34) ------------------------------------------------------------------------------ REVISÃO ORÇAMENTAL (a fls.34 a 35) ------------------------------------------------------------------------------------- 14. 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI E
AMR) DO ANO DE 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.34 a

35) -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.35 a 38v) ---------------------------------------------------------------------- 15. PESSOAL AUTÁRQUICO (a fls.35 a 35v) ------------------------------------------------------------------------------ 15.1 PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA O PREENCHIMENTO DE UM
POSTO DE TRABALHO (ASSISTENTE OPERACIONAL – AÇÃO EDUCATIVA). ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.35 a 35v) ----------------------------------------------------------------------- 15.2 TRABALHADORES AFETOS AO MUSEU MUNICIPAL. PROPOSTA DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.35v) --------------------------------------------------- CLASSIFICAÇÃO DE MONUMENTOS E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS (a fls.35v a 36) ---------------- 16. BENS IMÓVEIS DE INTERESSE MUNICIPAL. PROPOSTA DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (a fls.35v a 36) ------------------------------------------------------------ FORNECIMENTOS (a fls.36) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. INÍCIO DE PROCEDIMEN-
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TO. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.36) --------------------------------------------------------------------- REGULAMENTOS(a fls.36 a 37) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - ALTERAÇÃO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.36 a 37) ------------------------------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO DE TERRENOS (a fls.37 a 37v) -------------------------------------------------------------------------------- 19. PRÉDIOS RÚSTICOS NOS 657 E 659, INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (a fls.37 a 37v) ------------------------------------------------------------------------ ESTALEIRO MUNICIPAL (a fls.37v) -------------------------------------------------------------------------------------------- 20. CONTAGEM FÍSICA DE MATERIAIS EM ARMAZÉM 2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL (a fls.37v) -------------------------------------------------------------------------------------------- CEDÊNCIA DE TERRAS (a fls.37v)----------------------------------------------------------------------------------------------- 21. CEDÊNCIA DE TERRAS ARMAZENADAS EM ESTALEIRO MUNICIPAL. PEDIDO
REGISTADO SOB O N.º 441. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONHECIMENTO DA CÂMARA
MUNICIPAL. (a fls.37v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE (a fls.37v a 38)--------------------------------------------------------- ETAR DE CURRELOS (a fls. 38) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. PASSAGEM DA REDE DE ESGOTOS EM PROPRIEDADE PRIVADA - TENTATIVAS DE ACORDO FALHADAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.

38) -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGAMENTOS (a fls.38 a 38v) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls. 38v) ------------------------------------------------------------------- De seguida foram tratados os assuntos abaixo descritos e tomadas as seguintes
deliberações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------ (0039/20190201) 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. --------------

------------- Intervenção do Presidente da Câmara e dos Vereadores. --------------------------------------------------------- Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, deu a conhecer o registo escrito
da sua presença em reuniões e outras iniciativas, que disponibilizou aos membros do Executivo Camarário, nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 23/01/2019, presidiu a uma reunião extraordinária da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-Lafões; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 24/01/2019, reuniu com elementos da Direção da Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; e esteve presente numa reunião da ADICES; ----------------- No dia 25/01/2019, reuniu com técnicos da Certoma;--------------------------------------------------------------- No dia 31/01/2019, reuniu com técnico da Resolute Asset Management, Entidade
proprietária dos imóveis inacabados junto ao edifício dos Paços do Concelho; ------------------------------------ No dia 31/01/2019, esteve presente numa reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões;-------------------------------------------------------------- No dia 01/02/2019, esteve presente numa reunião da Associação de Municípios
da Região do Planalto Beirão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste período de tempo, reuniu, diariamente, com Chefes de Divisão e outros colaboradores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara complementou a sua informação escrita, referindo-se a
assuntos que iriam ser agendados nas ordens do dia da próxima ou próximas reuniões
desta Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- Vice-Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vice-presidente da Câmara, José Sousa Batista, deu a conhecer o registo escrito
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da sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos: ---------------------------------------------- No dia 22/01/2019, participou numa reunião de trabalho no âmbito da candidatura
“Produção de cartografia sobre riscos associados às alterações climáticas para a região
Viseu Dão Lafões”, em Tondela, na sede da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; ---------------- No dia 23/01/2019, participou numa reunião de Conselho Municipal de Educação
de Carregal do Sal;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 28/01/2019, participou numa reunião da Comissão de Trânsito para abordar assuntos das Freguesias de Carregal do Sal, Oliveira do Conde e Parada; e participou
numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Carregal do Sal; -------------------------------------------- No dia 29/01/2019, participou numa reunião com o Chefe de Divisão Financeira e
Património do Município, com a Direção do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal,
com a responsável da empresa Confortapalavras e com os técnicos que vão trabalhar no
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, no âmbito do projeto “Carregal Educa – Promoção do Sucesso Educativo em Viseu Dão Lafões”;- ---------------------------------------------------------------------------- No dia 30/01/2019, participou numa reunião do júri do concurso das montras de
Natal, no âmbito da ação “Natal é no Carregal”, desenvolvida pelo Município; --------------------------------------- No dia 01/02/2019, reuniu com o Dr. Carlos Martelo, do Agrupamento de Escolas
de Carregal do Sal, para agilizar o processo de fornecimento de reforços alimentares a alunos carenciados, no âmbito do projeto “Promoção do Sucesso Educativo em Viseu Dão
Lafões”; e com os colaboradores do Parque Alzira Cláudio. -------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para complementar o seu registo escrito e dar a conhecer que tinha recebido uma proposta para a realização de um espetáculo, no Centro Cultural de Carregal do Sal, com o ator Luís Aleluia, tendo a Câmara Municipal feito uma apreciação das hipóteses de realização e mandatado o

Vice-Presidente da Câmara para tratar deste assunto. ---------------------------------------------------------------------------- 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 23/01/2019, presidiu à reunião da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (modalidade restrita); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 24/01/2019, participou na reunião do CRI – Centro de Respostas Integradas;------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 26/01/2019, esteve presente na assembleia-geral da Federação de Bombeiros do Distrito Viseu, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, nesta Vila de
Carregal do Sal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 28/01/2019, fez uma visita aos imóveis que estão a ser reconstruídos, no
âmbito do programa de apoio à recuperação das habitações destruídas pelos incêndios de
outubro de 2017; e participou numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Carregal do Sal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 30/01/2019, presidiu a uma reunião extraordinária da CPCJ – Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens (modalidade alargada); reuniu com o júri do concurso “Natal
é no Carregal”; e prosseguiu a visita aos imóveis que estão a ser reconstruídos, no âmbito
do programa de apoio à recuperação das habitações destruídas pelos incêndios de outubro
de 2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 vítimas dos incêndios, bem como
a coordenação e distribuição de apoios, reuniu com colaboradores.------------------------------------------
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------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges complementou o seu registo escrito
para endereçar ao Presidente da Câmara votos de muitos êxitos no cargo de Presidente do
Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, para que tinha
sido recentemente eleito, no que foi corroborada pelos restantes membros da Câmara Municipal. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- António Óscar de Almeida e Paiva. --------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador António Óscar de Almeida e Paiva usou da palavra para sugerir à Câmara Municipal que apoiasse as associações do Concelho, no âmbito da implementação
das medidas de segurança nas suas sedes sociais, referindo-se ao que tinha feito a Câmara Municipal de Tondela, através da disponibilização de uma verba para o efeito. Perguntou,
ainda, sobre o ponto de situação do processo dos seguros das associações, que, em tempo, esta Câmara Municipal tinha liderado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Câmara Municipal, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para
informar que tinha determinado que os serviços municipais prestassem todo o apoio possível às coletividades do Concelho, no sentido de estas legalizarem, quando necessário, as
suas sedes sociais para poderem implementar as medidas de autoproteção. Relativamente
ao processo dos seguros, deu a explicação, no que foi corroborado pelo Vice-Presidente da
Câmara, José Sousa Batista, de que face à não adesão de algumas associações e bem
assim perante a alteração de alguns dos dados iniciais, o assunto tinha sido colocado, de
novo, ao corretor de seguros, aguardando-se a apresentação de uma contraproposta. ------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------

------------- FINANÇAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0040/20190201) 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. ----------------------------------- Foram presentes, na reunião, os resumos diários de tesouraria (números dezanove), referentes ao dia vinte e oito de janeiro de dois mil e dezanove, que apresentavam os
seguintes saldos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €7 029,38 (sete mil, vinte e nove euros e
trinta e oito cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco Millennium BCP,
Crédito Agrícola, Banco Santander Totta, Novo Banco, BIG e BPI, a quantia de €3 507 686,73
(três milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e oitenta e seis euros e setenta e três cêntimos); o que perfaz um total de €3 514 716,11 (três milhões, quinhentos e catorze mil, setecentos e dezasseis euros e onze cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €332,99 (trezentos e trinta e
dois euros e noventa e nove cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carregal do Sal, a quantia de €172 426,80 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e
seis euros e oitenta cêntimos); o que perfaz um total de €172 759,79 (cento e setenta e dois
mil, setecentos e cinquenta e nove euros e setenta e nove cêntimos). --------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL --------------------------------------------------------------------------------------- TARIFÁRIO DE RSU E ÁGUAS RESIDUAIS PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS E PARA

FAMÍLIAS CARENCIADAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0041/20190201) 3. PEDIDO FORMULADO REGISTADO SOB O N.º 9179. ANÁLISE
E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/22, sob o n.º 128). ------------------ Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número treze, datada de vinte e um de janeiro do corren-
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te 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 o enquadramento regulamentar aplicável.------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pelo munícipe Joaquim Benzinha Lopes, referente aos benefícios do tarifário social a famílias carenciadas, por, no caso
em apreço, estarem reunidos os requisitos a que alude o número seis do artigo sexagésimo
primeiro do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Prestação de Serviços em vigor e
bem assim da prática seguida para pedidos similares, ficando o requerente com a obrigação de, anualmente, proceder à atualização dos seus dados. ----------------------------------------------------------------- 4. APOIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0042/20190201) 4.1 OBRAS DE REMODELAÇÃO NA HABITAÇÃO SOCIAL N.º 5 OLIVEIRA DO CONDE. PEDIDO REGISTADO SOB O N.º 55. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/22, sob o n.º 122).------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com informações dos serviços, nomeadamente a que tinha sido elaborada pela Divisão
de Obras Municipais e Ambiente, sob o número trinta, datada de dezoito de janeiro do corrente 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, referindo tratar-se
de um casal com algumas dificuldades, também pelo facto do cônjuge marido ter sofrido
uma queda e ter algumas dificuldades de mobilidade, casal esse que habita na casa social
número cinco de Oliveira do Conde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela munícipe Maria Helena

Marques Rodrigues Figueiredo, através da realização de trabalhos de construção civil de
retirada da banheira, com a substituição por poliban, na referida casa social número cinco
de Oliveira do Conde, com o custo previsível de trezentos euros, para materiais, mão de
obra e equipamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0043/20190201) 4.2. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE LIGAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO FORMULADO POR ALEXANDRE ABRANTES PAIS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/24, sob o n.º 675). ------------------ Este ponto foi retirado da ordem do dia e será de novo agendado, após informação
a prestar pela Divisão de Obras Municipais e Ambiente, referente aos custos e viabilidade
de realização dos ramais requeridos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APOIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0044/20190201) 5. VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
MUNICÍPIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS
SERVIÇOS. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/23, sob o n.º 136). ------------------ Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número quarenta, datada de
vinte e dois de janeiro do corrente ano, subordinada ao assunto “valorização dos serviços
prestados pelo Município para o Agrupamento de Escolas – ano 2018”. ----------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS ------------------------------------------------------------- 6. APOIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0045/20190201) 6.1 CARNAVAL 2019. PEDIDOS FORMULADOS PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FOLIAS E TROPELIAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-
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PAL.------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/22, sob n.º 569).---------------------- Foi presente, na reunião, o pedido de apoio da Associação Cultural Folias e Tropelias, formulado através de email datado de vinte e dois de janeiro do corrente ano, referente
ao evento “Sábado de Carnaval – 2019”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao conteúdo do email referido e após análise pormenorizada, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade apoiar esta Coletividade na
realização do evento Sábado de Carnaval dois mil e dezanove, nos termos e prática seguidas em anos anteriores e dentro das disponibilidades existentes, devendo a Associação
proceder à elaboração e apresentação do processo de licenciamento de recinto improvisado e licença especial de ruído, com o pagamento das taxas. A ocupação do espaço público
para o desfile será a título gratuito, mas deverá obter previamente o parecer da Guarda Nacional Republicana e o mesmo ser devidamente acompanhado por estas forças de segurança. Mais deliberou alertar esta coletividade, no que diz respeito a um eventual pedido de
adiantamento do subsídio, de que deverão cumprir previamente o preceituado no guião
oportunamente notificado. Acresce, ainda, que em eventos anteriores foram registadas
reclamações de munícipes relativamente ao ruído, pelo que a Associação Cultural Folias e
Tropelias deverá acautelar, através de medidas que entenda por adequadas ou através da
redução do tempo de duração da respetiva licença, o alegado constrangimento ao nível do
sossego das pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0046/20190201) 6.2 PEDIDO FORMULADO PELA DELEGAÇÃO DE OLIVEIRA DO
CONDE DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/25, sob o n.º 155).------------------- Foi presente, na reunião, o pedido de apoio da Delegação de Oliveira do Conde da

Cruz Vermelha Portuguesa, formulado através de email datado de treze de janeiro do corrente ano, referente ao assunto “pedido de janelas e portas usadas do edifício remodelado
onde se encontra hoje a Loja de Cidadão”. Este pedido encontrava-se capeado com a informação dos serviços número cinquenta e quatro, datada de vinte e quatro de janeiro do
corrente ano, através do qual foi informado de que o material solicitado se encontra disponível em estaleiro e foi proveniente do edifício reconstruído para a Loja de Cidadão, tinha
como fim a venda em sucata, pelo que o pedido era exequível. -------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade apoiar a Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa, através da cedência do material solicitado, nos termos requeridos e informados-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0047/20190201) 6.3 VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
MUNICÍPIO ÀS ASSOCIAÇÕES. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/22, sob o n.º 124). ------------------ Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número trinta e um, datada de
dezoito de janeiro do corrente ano, subordinada ao assunto “valorização dos serviços prestados pelo Município para as associações - ano 2018”.--------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE

CARREGAL DO SAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- (0048/20190201) 7. RESULTADO DA DISCUSSÃO PÚBLICA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/17 sob o n.º 98). --------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-
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do com a informação dos serviços número vinte, datada de quinze de janeiro do corrente
ano, subordinada ao assunto “PMEPC – Discussão Pública”. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa
compreensão do tema em referência, evidenciando, de acordo com a informação prestada,
que o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil tinha estado em discussão pública,
que decorreu de vinte e oito de novembro a vinte e sete de dezembro de dois mil e dezoito,
e que dessa consulta tinha resultado a receção de contributos/sugestões anexas ao processo. As sugestões foram apreciadas e ponderadas, sendo que algumas carecem de fundamento e enquadramento e, desta forma não serão aceites, outras foram aceites e por
último existem duas que terão de ser validadas pelo Executivo Camarário, tendo em vista o
prosseguimento da tramitação processual. --------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada pelos serviços, no âmbito do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do Município de Carregal
do Sal, com a inclusão dos dois contributos referenciados que foram devidamente validados, determinando as diligências supervenientes. ----------------------------------------------------------------------------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES --------------------------------- CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS -------------------------------------------------------------------------------------- (0049/20190201) 8. ALARGAMENTO DA RUA DA TROFA EM CARREGAL DO SAL.
DOCUMENTO REGISTADO SOB O N.º 121. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/22, sob o n.º 121).------------------- Foi presente, na reunião, a minuta de protocolo de cedência para o domínio público
com contrapartidas, a celebrar entre o Município de Carregal do Sal e o munícipe Fernando
Jorge Figueiredo Francisco, no âmbito do alargamento da Rua da Trofa, localizada na Vila,

Freguesia e Concelho de Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar, nos termos apresentados e de acordo com a regulamentação em vigor, o protocolo de cedência para o domínio público com
contrapartidas, a celebrar ente o Município de Carregal do Sal e o munícipe Fernando Jorge
Figueiredo Francisco, referente à cedência de uma área de vinte e oito vírgula setenta metros quadrados, do prédio inscrito matricialmente sob o número seiscentos e cinquenta e
cinco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Carregal do Sal sob o número três
mil, cento e trinta e seis, no âmbito do alargamento da Rua da Trofa, sita na Vila, Freguesia e
Concelho de Carregal do Sal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPERAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNI-

CIPAL--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0050/20190201) 9. ENTREGA DE PROJETO REFORMULADO. INFORMAÇÃO DOS
SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/25, sob o n.º 149). ------------------ Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número quarenta e seis, datada de vinte e três de janeiro
do corrente ano, subordinada ao projeto “Operação de Requalificação da Área Envolvente
do Mercado Municipal (PARU 6), do Aviso n.º CENTRO 16-2016-03-Domínio Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (Portugal 2020)”. O Presidente da Câmara Municipal,
Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa
compreensão do tema em referência, evidenciando que perante a necessidade de reformular o projeto, tinha determinado de imediato tal propósito, tendo o mesmo sido apresentado
em dezembro do ano findo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação no-
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minal, deliberou por maioria, com os votos a favor do Presidente da Câmara, Rogério Mota
Abrantes, do Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista e da Vereadora Ana Cristina
Silva Sousa Borges e abstenções dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva e Toni
Serge Costa Ribeiro, concordar e aprovar o projeto apresentado, após a sua reformulação,
referente à “Operação de Requalificação da Área Envolvente do Mercado Municipal (PARU
6), do Aviso n.º CENTRO 16-2016-03-Domínio Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (Portugal 2020)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. FORNECIMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0051/20190201) 10.1 AQUISIÇÃO DE ARTEFACTOS DE BETÃO. INÍCIO DE
PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/23, sob o n.º 140).------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número sete, datada de vinte e três de janeiro do corrente ano, subordinada ao assunto “Aquisição de artefactos de betão. Escolha e início de procedimento – Consulta Prévia”, pelo preço base de dez mil euros, sem inclusão do IVA à taxa
legal em vigor, iniciado por despacho do Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes,
proferido em vinte e três de janeiro do corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- (0052/20190201) 10.2 AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO. INÍCIO DE PROCEDIMENTO.
CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/21, sob o n.º 115).------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número quatro, datada de dezasseis de janeiro do corrente ano, subordinada ao assunto “Aquisição de betuminoso. Escolha e início de procedimento – Concurso Público”, pelo preço base de sessenta e cinco mil euros, sem inclusão

do IVA à taxa legal em vigor, iniciado por despacho do Presidente da Câmara, Rogério Mota
Abrantes, proferido em vinte e um de janeiro do corrente ano. ---------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- (0053/20190201) 10.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO. INÍCIO DE
PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/21, sob o n.º 118). ------------------ Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número seis, datada de dezassete de janeiro do corrente
ano, subordinada ao assunto “Aquisição de materiais de canalização. Escolha e início de
procedimento – Consulta Prévia”, pelo preço base de vinte e um mil e quinhentos euros,
sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor, iniciado por despacho do Presidente da Câmara,
Rogério Mota Abrantes, proferido em vinte e um de janeiro do corrente ano.----------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- (0054/20190201) 10.4 AQUISIÇÃO DE INERTES GRANÍTICOS. INÍCIO DE
PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/21, sob o n.º 116). ------------------ Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número cinco, datada de dezasseis de janeiro do corrente ano, subordinada ao assunto “Aquisição de inertes graníticos. Escolha e início de procedimento – Concurso Público”, pelo preço base de trinta e cinco mil e cem euros, sem inclusão do IVA à taxa legal em vigor, iniciado por despacho do Presidente da Câmara, Rogério
Mota Abrantes, proferido em vinte e um de janeiro do corrente ano. ------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- PAINÉIS PUBLICITÁRIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0055/20190201) 11. ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS. DOCUMENTO REGISTADO
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SOB O N.º 377. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/25, sob o n.º 154).------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com o parecer jurídico dos serviços número treze, datado de vinte e quatro de janeiro do
corrente ano e um pedido de isenção/redução de taxas devidas no licenciamento de um
dispositivo/painel publicitário, a colocar junto do Itinerário Complementar doze, no sítio da
Laboeira, no Ramal de Parada, Freguesia de Parada, Concelho de Carregal do Sal. O pedido
em causa foi formulado por José Manuel Lopes Flórido e tem como fundamento o facto de
este munícipe, em tempo, ter autorizado a colocação de um painel institucional, desta Câmara Municipal, em terreno sua pertença, sem que tenha havido qualquer pagamento, pelo
que requereu, agora, a referida redução/isenção de taxas a pagar no âmbito da colocação
de um outro dispositivo/painel publicitário referente à atividade económica da empresa da
qual é sócio-gerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O parecer jurídico mencionado para além de fazer o enquadramento leal e regulamentar, propõe o deferimento do pedido, por existir fundamento de interesse público para o
efeito, a que acresce o parecer favorável oportunamente dado pela Infraestruturas de Portugal, no que à colocação diz respeito, devendo ser previamente firmado protocolo que defina os direitos e obrigações das partes (Município de Carregal do Sal e o requerente José
Manuel Lopes Flórido).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido de isenção do pagamento de taxas formulado pelo munícipe José Manuel Lopes Flórido, no âmbito da colocação, junto ao Itinerário Complementar Doze, no sítio da Laboeira, Ramal de Parada, Freguesia de Parada, Concelho de Carregal do Sal, de um dispositivo publicitário/painel publicitário referente à atividade da empresa da qual é sócio-gerente, mediante a outorga de um protocolo que conte-

nha os direitos e obrigações das partes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- FREGUESIAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APOIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0056/20190201) 12. VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
MUNICÍPIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS.
CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/23, sob o n.º 135). ------------------ Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número trinta e nove, datada
de vinte e dois de janeiro do corrente ano, subordinada ao assunto “valorização dos serviços prestados pelo Município para as Juntas de Freguesia - ano 2018”. ------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- INSTRUMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ------------------------------------------- MAPA DE PESSOAL 2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0057/20190201)13. 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO ANO DE 2019.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------

------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/29, sob o n.º 175).
------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número dezanove, datada de
vinte e nove de janeiro do corrente ano, que capeava a proposta da Primeira Alteração ao
Mapa de Pessoal do ano de dois mil e dezanove, elaborada nos termos das respetivas disposições da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei número
trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de junho. O Vice-Presidente da Câmara, José
Sousa Batista, usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência. Evidenciou que a alteração agora proposta tinha a ver, essencialmente, com o reconhecimento, por parte da Câmara Municipal, de que as tarefas
que até à presente data têm vindo a ser realizadas com o recurso a pessoal contratado a
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termo resolutivo certo, no âmbito da missão do Gabinete Técnico Florestal, são de natureza
permanente. Referiu que o objetivo da Câmara Municipal é, assim, constituir uma equipa de
sapadores florestais, para a execução de silvicultura preventiva, limpezas gerais, faixas de
gestão de combustível e vigilância florestal, entre outras atividades, pelo que foram previstos três postos de trabalho a ocupar por tempo indeterminado. Em sentido inverso, procedeu-se à extinção dos dois postos de trabalho a termo resolutivo certo vagos e proceder-seá, no final do contrato, à extinção do posto de trabalho a termo resolutivo certo ocupado, no
mesmo setor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal após ter prestado atenção às explicações proferidas pelo
Vice-Presidente da Câmara, analisou em pormenor e, decorrida votação nominal, deliberou
aprovar por unanimidade a proposta da Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal em vigor
no ano de dois mil e dezanove, nos exatos termos em que foi apresentada e previamente
distribuída. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou enviar esta proposta para a Assembleia Municipal, para aprovação
deste órgão deliberativo, nos termos da alínea o) do número um, do artigo vigésimo quinto
e demais disposições do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pelo anexo I, da
Lei número setenta e cinco, de doze de setembro de dois mil e treze. ---------------------------------------------------- REVISÃO ORÇAMENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0058/20190201)14. 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO
PLANO (PPI E AMR) DO ANO DE 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/01/29, sob o n.º 171).
------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número cinco, datada de vinte
e nove de janeiro do corrente ano, que capeava a proposta da Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) do ano de dois mil e dezanove. O Presi-

dente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para dar as explicações tidas por
adequadas à boa compreensão do tema em referência, recordando que na última reunião
desta Câmara Municipal tinha sido aprovado o mapa de fluxos de caixa, estando agora reunidas as condições para aprovar a proposta da Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano de dois mil e dezanove, para introduzir o Saldo da Gerência
anterior, no montante de €3 170 732,45 (três milhões, cento e setenta mil, setecentos e trinta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------- Este assunto foi amplamente analisado pelos membros do Executivo Camarário.
Findo o período de apreciação, nos termos da alínea c), 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 e demais legislação aplicável, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou aprovar por maioria, com os votos a favor do Presidente da Câmara, Rogério Mota
Abrantes, do Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista e da Vereadora Ana Cristina
Silva Sousa Borges e os votos contra dos Vereadores António Óscar de Almeida e Paiva e
Toni Serge Costa Ribeiro, a proposta da Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR), do ano de dois mil e dezanove, nos seguintes valores: ------------------------------ Orçamento da Receita – Reforços – €3 170 732,45 (três milhões, cento e setenta
mil, setecentos e trinta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos); Diminuições – €0,00 (zero euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orçamento da Despesa – Reforços – €3 170 732,45 (três milhões, cento e setenta
mil, setecentos e trinta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos); Diminuições – €0,00 (zero euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grandes Opções do Plano – Reforços – €1 633 732,45 (um milhão, seiscentos e
trinta e três mil, setecentos e trinta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos); Diminuições
– €0,00 (zero euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------- Mais deliberou submeter a proposta em apreço à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos e para os efeitos da alínea a) do número um, do artigo
vigésimo quinto, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Vereadores do Partido Social Democrata, António Óscar de Almeida e Paiva e
Toni Serge Costa Ribeiro, prestaram declaração de voto, no sentido de que o seu voto
contra estava em linha com a posição assumida aquando da aprovação do Orçamento e
das Grandes Opções do Plano para vigorar em dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15. PESSOAL AUTÁRQUICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0059/20190201) 15.1 PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO (ASSISTENTE OPERACIONAL – AÇÃO EDUCATIVA). ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/29, sob o n.º 173).------------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número dezassete, datada de
vinte e nove janeiro do corrente ano, subordinada ao assunto “procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na categoria e carreira de assistente
operacional (ação educativa)”. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da
palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, evidenciando que a abertura deste procedimento concursal estava diretamente relacionada com a saída recente, para outros serviços, de quatro trabalhadoras, tendo uma delas terminado o período experimental na respetiva entidade. O procedimento concursal será
válido para o posto de trabalho deixado vago por essa trabalhadora e, logo que concluído o
período experimental com sucesso das outras trabalhadoras que ingressaram noutras entidades, para obviar às necessidades que possam surgir. ----------------------------------------------------------

------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, nos termos
exarados, referente ao procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto
de trabalho na categoria e carreira de assistente operacional (ação educativa), determinado
aos serviços as diligências atinentes à eficácia desta deliberação. -------------------------------------------------------- (0060/20190201) 15.2 TRABALHADORES AFETOS AO MUSEU MUNICIPAL. PROPOSTA DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/18, sob o n.º 111). ------------------ Foi presente, na reunião, o email datado de dezasseis de janeiro do corrente, emanado das trabalhadoras do Museu Municipal, subordinado ao assunto “Museu Municipal –
Proposta”. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para dar as
explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, evidenciando
que a proposta apresentada está especialmente focalizada nos horários do Museu Municipal, tendo em conta a especificidade das tarefas e público-alvo, deixando à consideração
dos restantes membros do Executivo Camarário, a apreciação deste assunto. ---------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar, genericamente, com a proposta apresentada,
tendo mandatado o Vice-Presidente da Câmara para proceder à elaboração de uma proposta de horário de trabalho e de funcionamento do Museu Municipal e das estruturas/valências associadas, de modo a garantir o serviço público para que o mesmo está
direcionado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLASSIFICAÇÃO DE MONUMENTOS E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS------------------------------------------ (0061/20190201) 16. BENS IMÓVEIS DE INTERESSE MUNICIPAL. PROPOSTA DOS
SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/24, sob o n.º 144). ------

Livro 97
Folha ________
_________________

------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços, datada de vinte e quatro de janeiro do corrente ano. O
Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou da palavra para dar as explicações
tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, dando especial ênfase ao
facto de, em tempos, ter sido elaborada pelo então responsável do Museu Municipal, Dr.
Evaristo Pinto, uma proposta de classificação, sobre a qual não houve continuidade. No seu
entendimento, o trabalho iniciado deverá ser concluído. ------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, referente à
classificação de Monumentos e Sítios Arqueológicos como Bens de Interesse Municipal,
nos termos apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FORNECIMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0062/20190201) 17. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. INÍCIO
DE PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.-------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/16, sob o n.º 90).--------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número três, datada de nove de janeiro do corrente ano,
subordinada ao assunto “Aquisição de material de higiene e limpeza. Escolha e início de
procedimento – Consulta Prévia”, pelo preço base de doze mil euros, sem inclusão do IVA à
taxa legal em vigor, iniciado por despacho do Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, proferido em dezasseis de janeiro do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- REGULAMENTOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0063/20190201)18. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL - ALTERAÇÃO.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------

------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/29, sob o n.º 169).
------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava
capeado com a informação dos serviços número quinze, datada de vinte e nove de janeiro
do corrente ano. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, recordou que a razão
principal para a promoção da alteração do Regulamento do Orçamento Participativo
Municipal teve a ver com a introdução de uma fase de saneamento e apreciação preliminar
dos elementos enviados, dando mais garantias de receção dos documentos aos
proponentes dos respetivos projetos e assumindo-se um fator simplificador do trabalho da
Comissão de Análise Técnica das Propostas. Simultaneamente, melhorou-se o documento,
à luz da visão jurista. Evidenciou que nas reuniões havidas na referida Comissão, este tinha
sido um assunto recorrente. Informou, de seguida, que a proposta de alteração esteve em
apreciação pública (consulta pública), após a primeira aprovação ocorrida na reunião
ordinária desta Câmara Municipal, realizada em vinte e oito de dezembro de dois mil e
dezoito, tendo sido, entretanto, rececionado um contributo. Referiu que esse contributo
deveria ser apreciado e sobre o mesmo deveria haver uma decisão. Concluiu, afirmando
que o contributo estava diretamente relacionado com a componente orçamental, através
da sugestão de atribuição de um valor mínimo de cinquenta mil euros, dividido em: i)
quarenta por cento para projetos nas áreas de ação social, saúde e bem-estar, educação e
formação, cultura, desporto, turismo e promoção económica, segurança e proteção civil e
modernização administrativa; e ii) sessenta por cento para projetos nas áreas de
requalificação urbana do espaço público, rede viária e acessibilidades, reabilitação de
edifícios, conservação e proteção do património cultural e histórico, equipamentos lúdicos,
espaços verdes, recursos hídricos e proteção ambiental.------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação
nominal, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de alteração do Regulamento do
Orçamento Participativo Municipal, nos termos em que a mesma esteve em consulta
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pública, não incluindo, em consequência, no Regulamento e no próximo Orçamento
Participativo Municipal, o contributo entretanto rececionado. ----------------------------------------------------------------- Mais deliberou submeter a proposta em apreço à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos e para os efeitos da alínea g) do número um, do artigo
vigésimo quinto, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO DE TERRENOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0064/20190201) 19. PRÉDIOS NOS 657 E 659, INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/29, sob o n.º 174).------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número dezoito, datada de vinte e nove de janeiro do
corrente ano, referente à eventual aquisição, aos respetivos proprietários da herança de
Fernanda de Jesus Figueira, com o número de identificação fiscal 740620789, dos prédios
inscritos sob os números seiscentos e cinquenta e sete e seiscentos e cinquenta e nove,
sitos ao Gorgolão, da Freguesia de Carregal do Sal. O Presidente da Câmara, Rogério Mota
Abrantes, usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão
do tema em referência, evidenciando as reuniões havidas com os proprietários e a avaliação solicitada a empresa especializada. Deu ainda a informação, na sequência do que já
tinha feito em reuniões anteriores, dos objetivos que a Câmara Municipal pretendia para o
local, nomeadamente a feira semanal, as festas do Concelho, um parque de caravanas e
outros projetos que se possam revestir de interesse público municipal. ------------------------------------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, tendo por base a avaliação feita, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar com a aquisição dos prédios inscritos sob os números seiscentos e cinquenta e sete e seiscentos e

cinquenta e nove, sitos ao Gorgolão, da Freguesia de Carregal do Sal, aos proprietários da
herança de Fernanda de Jesus Figueira, com o número de identificação fiscal 740620789,
até ao montante máximo de €250 000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) e com possibilidade de pagamento faseado, mandatando o Presidente da Câmara para proceder ao diálogo necessário com os respetivos proprietários. --------------------------------------------------------------------------------------- ESTALEIRO MUNICIPAL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0065/20190201) 20. CONTAGEM FÍSICA DE MATERIAIS EM ARMAZÉM 2018.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/23, sob o n.º 137). ------------------ Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número quarenta e um, datada
de vinte e dois de janeiro do corrente ano, que capeava a documentação referente à contagem física de materiais em armazém realizada entre dois e quatro de janeiro de dois mil e
dezanove. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- CEDÊNCIA DE TERRAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0066/20190201) 21. CEDÊNCIA DE TERRAS ARMAZENADAS EM ESTALEIRO
MUNICIPAL. PEDIDO REGISTADO SOB O N.º 441. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/24, sob o n.º 145). ------------------ Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número quarenta e cinco, datada de vinte e três de janeiro do corrente ano, que capeava um pedido de cedência de terras oportunamente formulado pelo munícipe Rui Dias, tendo os serviços informado da respetiva disponibilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE----------------------------------------------------------------------
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------------- ETAR DE CURRELOS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0067/20190201) 22. PASSAGEM DA REDE DE ESGOTOS EM PROPRIEDADE PRIVADA - TENTATIVAS DE ACORDO FALHADAS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/01/30, sob o n.º 181).------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número vinte, datada de vinte e nove de janeiro do corrente 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, evidenciando
que não iria ser possível chegar a acordo com os gerentes da Combiplus – Exploração Agro
e Pecuária, L.da, no âmbito da passagem do emissário da ETAR de Currelos. Remeteu esclarecimentos adicionais para o conteúdo da documentação processual. -------------------------------------------- Este assunto foi amplamente analisado por todos os membros da Câmara Municipal.----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade, concordar com o início da tramitação tida por necessária com vista à promoção de procedimento de expropriação para constituição de servidão administrativa, no estrito cumprimento das disposições do Código de Expropriações, no âmbito da realização do projeto de Restruturação dos Sistemas de Tratamento de Águas Residuais do Concelho de Carregal do
Sal – Subsistema (ETAR e emissários) de Currelos, a efetuar no prédio ou prédios sitos em
Fiais da Telha e pertença de Combiplus – Exploração Agro e Pecuária, L.da, determinando
aos serviços as diligências supervenientes à eficácia desta deliberação, nomeadamente a
requisição das respetivas certidões de inscrição matricial e descrição, bem como a requisição da avaliação da servidão administrativa, através de perito que conste da lista oficial.-------------------- PAGAMENTOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- (0068/20190201) 23. 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 oito e termo no número cento e cinquenta e seis, no valor de €243 633,60 (duzentos e
quarenta e três mil, seiscentos e trinta e três euros e sessenta cêntimos), todas elas registadas nas fichas respetivas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e, decorrida votação nominal, deliberou
por unanimidade concordar e ratificar as decisões proferidas pelo Presidente da Câmara.------------------ (0069/20190201) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA.------------------------------------------------------ Eram precisamente dezoito horas e vinte e cinco minutos, quando o Presidente da
Câmara 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0070/20190201) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------- E, nada mais havendo a tratar, pelo Presidente da Câmara foi declarada encerrada
a reunião, quando eram dezanove horas, procedendo à assinatura da ata, conjuntamente
com quem a lavrou.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- Rogério Mota Abrantes

------------- António Manuel Ribeiro
------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

