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ATA NÚMERO TRINTA E SEIS (2017-2021), DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CARREGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 29 DE
MARÇO DO ANO DE 2019: ------------------------------------------------------ Aos vinte e nove dias do mês de março 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. 73v)------------------------------------------------------------------------- 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. (a fls.73v) ---------------------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (a fls.73v a 76) ---------------------------------------------------------- 2. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.73v a 76) ------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.76 a 83v)----------------------------------------------------------------------------- DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (a fls.76 a 76v) ------------------------------------ 3. INFORMAÇÕES. (a fls.76 a 76v) ---------------------------------------------------------------------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.76v) --------------------------------------------------------------------------------
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------------- 4. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.76v) ------------------------------------------------ URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.76v a 77)-------------------------------------------------------------------------- COMPROPRIEDADES (a fls.76v a 77) ---------------------------------------------------------------------------------------- 5. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO, ARTIGO N.º 1930
DA FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO. EMISSÃO DE PARECER AO ABRIGO DO ARTIGO
54.º DA LEI N.º 91/95, DE 02 DE SETEMBRO (REDAÇÃO ATUAL). ANÁLISE E DELIBERAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.76v a 77) ------------------------------------------------------------------------------------------------ AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.76v a 77) -------------------------------------------------------------- HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.77 a 77v) ------------------------------------------------------------------------------------------ 6. CASA N.º 3 DO BAIRRO DO POMBAL. OBRAS DE ADAPTAÇÃO. REGISTO N.º
1411 E INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL. (a fls.77 a 77v)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (a fls.77v a

78v) ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7. CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS (a fls.77v a 78) --------------------------------------------------------- 7.1 ALARGAMENTO DA TRAVESSA DO BARREIRO, EM PARADA. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.77v) ------------------------------------------------------------------------------- 7.2 ALARGAMENTO DO CAMINHO DA PORTELA EM CABANAS DE VIRIATO.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.77v a 78) ---------------------------------------------------- 8. COMISSÃO DE TRÂNSITO (a fls.78 a 78v) ---------------------------------------------------------------------------- 8.1 ATA DA REUNIÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.78) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.2 ATA DA REUNIÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.78 a 78v) ----------------------------------------------------------------------------------------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE (a fls.78v a 79) ---------------------------------------------------

------------- 9. RESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DE ÁGUAS

RESIDUAIS DO CONCELHO (a fls.78v a 79v) ------------------------------------------------------------------- 9.1 ACORDOS DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.78v) ------------------------------------------------------------------------------- 9.2 RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REQUERER, COM CARÁCTER DE
URGÊNCIA, A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.78v a 79)-------------------- 9.3 OCUPAÇÃO PERMANENTE DO SUBSOLO NECESSÁRIA À CONSTRUÇÃO DO
EMISSÁRIO PARA RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DO BARREIRO, EM PARADA.
ART.º1891, DA FREGUESIA DE PARADA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL. (a fls.79) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.4 OCUPAÇÃO PERMANENTE DO SUBSOLO NECESSÁRIA À CONSTRUÇÃO DO
EMISSÁRIO PARA RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DO BARREIRO, EM PARADA.
ART.ºS 1853 E 1886, DA FREGUESIA DE PARADA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL. (a fls.79 a 79v) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.5 ALARGAMENTO DO CAMINHO DO PESO - BOIÇAS-VILA MEÃ. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.79v) ------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.79v a 83v) -------------------------------------------------------------------- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020 (a fls.79v a 80) --------------------------------------------------------------- 10. CALENDARIZAÇÃO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a

fls.79v a 80) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MUSEU MUNICIPAL (a fls.80) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. HORÁRIO DO MUSEU MUNICIPAL. PROPOSTA DO VICE-PRESIDENTE DA
CÂMARA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.80) --------------------------------

------------- DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS (a fls.80 a 80v) ----------------------------------------------------
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------------- 12. PROPOSTA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS
MUSEUS E NOITE DOS MUSEUS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a

fls.80v) - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13. PESSOAL AUTÁRQUICO (a fls.80v a 81) ------------------------------------------------------------------------------ 13.1 PASSAGEM À SITUAÇÃO DE PRÉ-REFORMA. REQUERIMENTO REGISTADO
SOB O N.º 323. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.80v a 81) -------------------------- 13.2 REQUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 269. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.81 a 81v) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO DE TERRENOS (a fls.81v a 82) -------------------------------------------------------------------------------- 14. PRÉDIO NO 2704 DA FREGUESIA DE CARREGAL DO SAL. INFORMAÇÃO DOS
SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.81v) ----------------------------------------- REGULAMENTAÇÃO (a fls.82) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DOS DONATIVOS FINANCEIROS
– CONTA SOLIDÁRIA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, (a fls.82) ------------------------- 25 DE ABRIL (a fls.82v) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. CERIMÓNIAS OFICIAIS DO 25 DE ABRIL DE 2019. PROPOSTA DE PROGRAMA.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.82v) ------------------------------------------------------------ 17. PÁSCOA (a fls.82v) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.1 VISITA PASCAL 2019. APOIO À PARÓQUIA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.82v) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.2 TOLERÂNCIA DE PONTO NA SEGUNDA-FEIRA DE PÁSCOA. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.82v a 83) ----------------------------------------------------------------------- CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO CONCELHO DE

CARREGAL DO SAL (a fls.83) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. APROVAÇÃO DO PROJETO E LANÇAMENTO DO PROCEDIMENTO. ANÁLISE E

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.83)--------------------------------------------------------------------------------- PAGAMENTOS (a fls.83) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.83) --------------------------------------------------------------------- De seguida foram tratados os assuntos abaixo descritos e tomadas as seguintes
deliberações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0136/20190329) 1. ESPAÇO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. -------------------------- Este espaço não foi utilizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------- (0137/20190329) 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 09/03/2019, esteve presente na abertura da Feira do Queijo, em Tábua;---------------------- No dia 10/03/2019, esteve presente na 8.ª Feira do Fumeiro do Demo, em Vila Nova de Paiva; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 11/03/2019, reuniu com gestora da empresa eventos Paula Soares; e reuniu
com elementos da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 12/03/2019, presidiu à reunião ordinária do Conselho Intermunicipal da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; ---------------------------------------------------------------------------------------- No dia 12/03/2019, reuniu com o Presidente e Tesoureiro da Junta de Freguesia
de Oliveira do Conde;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 14/03/2019, participou numa reunião com técnicos da SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A.; e esteve pre-
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sente numa reunião do Conselho Executivo da Associação de Municípios da Região do
Planalto Beirão;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 16/03/2019, esteve presente na abertura da Feira do Queijo da Serra da Estrela em Oliveira do Hospital; e na inauguração do Museu do Azeite, em Bobadela; ------------------------------ No dia 18/03/2019, participou numa reunião com o senhor Secretário Estado do
Ambiente, em Lisboa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 20/03/2019, esteve presente na receção às entidades, no âmbito do projeto
“Renascer Carregal”, Programa Terra de Esperança GALP Energia - continuação da plantação do Baldio de Fiais da Telha; e reuniu com a senhora Ministra da Saúde, em Lisboa; ----------------------- No dia 21/03/2019, reuniu com o Comandante e Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato; --------------------------------------------------- No dia 22/03/2019, reuniu com representantes da empresa FMG – Fortescue Metals Group, no âmbito da promoção do avanço de projetos voltados para o aproveitamento
de recursos minerais do país; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 22/03/2019, reuniu com o Senhor Ministro da Administração Interna; e esteve presente na apresentação da Plataforma de Emergência e Proteção Civil Intermunicipal, em Tondela, com a presença da Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Dr.ª Isabel Oneto, Senhor Secretário de Estado da Proteção Civil, Eng.º Artur
Neves e Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel; e esteve
presente na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Carregal do Sal;----------------------------------- No dia 23/03/2019, esteve presente na 5.ª Gala do Desporto de Moimenta da Beira; --------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 24/03/2019, esteve pressente na III Feira da Árvore e da Gastronomia, promovida pela Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Póvoa da Pegada; ----------------------------------- No dia 26/03/2019, reuniu com o Professor Cunha Marques; e participou na As-

sembleia Geral do Ecobeirão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 27/03/2019, visitou algumas empreitadas em curso; reuniu com gestores
da empresa Microsegur - Soluções de Engenharia, para apresentação de serviços para controlo da vespa asiática;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 28/03/2019, esteve presente na abertura de uma exposição com vários
agentes de Proteção Civil, para assinalar o “Mês da Proteção Civil”, promovida pelos alunos
finalistas do Curso Profissional Técnico de Proteção Civil, da Escola Secundária de Carregal
do Sal; e reuniu com representante da Super Bock; ---------------------------------------------------------------------------------- No dia 29/03/2019, reuniu com representante da Sagres; e esteve presente na entrega de casa em Beijós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 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. Referiu-se, ainda, a um tema que proximamente também seria agendado na ordem do dia de uma reunião e que tem a ver com o
apoio ao povo de Moçambique, sugerindo que, para além de um donativo, pudesse vir a ser
dada roupa que a Câmara Municipal tem na sua posse e em depósito. ------------------------------------------------- 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 09/03/2019, esteve presente na matança do porco à moda antiga, promovida pelo Grupo Folclórico d’Alegria de Vila Meã; ------------------------------------------------------------------------------------- No dia 11/03/2019, reuniu com o munícipe António Alves Macário Pinto; reuniu
com o Dr. Pedro Carvalho do CMAD – Conservatório de Música e Artes do Dão, no âmbito
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das Audições de Primavera (Páscoa); e acompanhou a reunião com elementos da Direção
da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; ------------------------------------------- No dia 13/03/2019, reuniu com colaboradores do Museu Municipal; efetuou a entrega de tablets, na Escola Básica de Carregal do Sal, no âmbito do projeto de promoção do
sucesso escolar em Viseu Dão Lafões; e recebeu elementos da equipa regional de pioneiros (escuteiros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 14/03/2019, participou numa reunião no âmbito da Promoção do Sucesso
Escolar em Viseu Dão Lafões; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 15/03/2019, participou no terceiro convívio de papas e carolos, promovido
pelo Grupo Zés Pereiras de Oliveira do Conde; ----------------------------------------------------------------------------------------- No dia 18/03/2019, participou numa reunião com elementos da Associação de
Pais e com as técnicas do projeto de Promoção do Sucesso Escolar em Viseu Dão Lafões; --------------- No dia 19/03/2019, fez a entrega de calendários da Cidadania na Escola Básica de
Cabanas de Viriato e Escola Básica Nuno Álvares; e reuniu com responsável da Uniself;---------------------- No dia 20/03/2019, acompanhou o projeto “Renascer Carregal”, Programa Terra de
Esperança GALP Energia - continuação da plantação do Baldio de Fiais da Telha; -------------------------------- No dia 22/03/2019, participou na sessão extraordinária da Assembleia Municipal
de Carregal do Sal;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 24/03/2019, esteve pressente na III Feira da Árvore e da Gastronomia, promovida pela Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Póvoa da Pegada; ----------------------------------- No dia 25/03/2019, esteve presente na entrega das árvores oferecidas pela Câmara Municipal aos alunos da Escola Básica de Carregal do Sal;----------------------------------------------------------------- No dia 26/03/2019, reuniu com a Dr.ª Ana Rodrigues do Agrupamento de Escolas;
e reuniu com elementos do Grupo Zés Pereiras; -------------------------------------------------------------------------------------- No dia 28/03/2019, esteve presente na abertura de uma exposição com vários

agentes de Proteção Civil, para assinalar o “Mês da Proteção Civil”, promovida pelos alunos
finalistas do Curso Profissional Técnico de Proteção Civil, da Escola Secundária de Carregal
do Sal; e acompanhou a reunião com representante da Super Bock; ------------------------------------------------------ No dia 29/03/2019, acompanhou a reunião com representante da Sagres; e esteve
presente na entrega de casa em Beijós.---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, complementou o seu registo
escrito, referindo-se de forma especial às Audições de Primavera (Páscoa), promovidas
pelo CMAD – Conservatório de Música e Artes do Dão, perguntando da disponibilidade dos
Vereadores para estarem presentes, tendo feito o registo dessa disponibilidade. --------------------------------- 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 27/03/2019, presidiu à reunião da CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (modalidade alargada);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 28/03/2019, esteve presente na abertura de uma exposição com vários
agentes de Proteção Civil, para assinalar o “Mês da Proteção Civil”, promovida pelos alunos
finalistas do Curso Profissional Técnico de Proteção Civil, da Escola Secundária de Carregal
do Sal; e acompanhou a reunião com representante da Super Bock; ------------------------------------------------------ No dia 29/03/2019, acompanhou a entrega de casa em Beijós; ----------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------
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------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges complementou o seu registo escrito,
referindo-se à cerimónia de entrega da primeira casa reabilitada, em Beijós, no âmbito do
programa de apoio às vítimas dos incêndios florestais, estando para breve a entrega de
uma outra, na Freguesia de Carregal do Sal, seguindo-se as restantes, cujas empreitadas a
cargo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro se encontram
a ser concluídas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- António Óscar de Almeida e Paiva. --------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador António Óscar de Almeida e Paiva usou da palavra para questionar se
as faixas de contenção, que estão a ser realizadas no âmbito da proteção da floresta, das
pessoas e bens, na ligação da estrada de Currelos para o rio Mondego, estavam a ser feitas
de acordo com a legislação em vigor, cumprindo os dez metros para cada lado, tendo o
Presidente da Câmara respondido que o que estava legislado era para ser cumprido, mas
que iria tomar nota e saber, junto dos serviços, o que eventualmente se poderia estar a passar. ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------- (0138/20190329) 3. INFORMAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento dos processos decididos, nos termos
da relação presente na reunião, que fica arquivada junto da respetiva documentação, tendo
constatado que:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Unidade de Edificação e Urbanismo.------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/26, sob o n.º 460).-------

------------- Deferidos nos termos do regime jurídico de urbanização e edificação – quinze
processos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0139/20190329) 4. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. ----------------------------------- Foram presentes, na reunião, os resumos diários de tesouraria (números cinquenta
e oito), referentes ao dia vinte e cinco de março de dois mil e dezanove, que apresentavam
os seguintes saldos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €3 961,85 (três mil, novecentos e sessenta
e um euros e oitenta e cinco cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco
Millennium BCP, Crédito Agrícola, Banco Santander Totta, Novo Banco, BIG e BPI, a quantia
de €3 411 376,87 (três milhões, quatrocentos e onze mil, trezentos e setenta e seis euros e
oitenta e sete cêntimos); o que perfaz um total de €3 415 338,72 (três milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e trinta e oito euros e setenta e dois cêntimos). ------------------------------------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €544,48 (quinhentos e quarenta
e quatro euros e quarenta e oito cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em
Carregal do Sal, a quantia de €190 519,87 (cento e noventa mil, quinhentos e dezanove euros e oitenta e sete cêntimos); o que perfaz um total de €191 064,35 (cento e noventa e um
mil, sessenta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos).--------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO--------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPROPRIEDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0140/20190329) 5. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO,
ARTIGO N.º 1930 DA FREGUESIA DE CABANAS DE VIRIATO. EMISSÃO DE PARECER AO
ABRIGO DO ARTIGO 54.º DA LEI N.º 91/95, DE 02 DE SETEMBRO (REDAÇÃO ATUAL).
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------
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------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/13, sob o n.º 90).--------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número quatro, datada de dezanove do corrente mês e
ano. ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado por Bruno Alexandre Gonçalves Carvalho, na qualidade de Notário do Concelho de Carregal do Sal, para constituição de
compropriedade, referente ao artigo rústico inscrito matricialmente sob o número mil novecentos e trinta da Freguesia de Cabanas de Viriato, Concelho de Carregal do Sal. Mais deliberou autorizar a emissão de certidão de compropriedade, sendo certo que o prédio continuará indiviso e com fundamento nas respetivas disposições da lei número noventa e um
barra noventa e cinco, de dois de setembro (redação atual), não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade, nem configurar qualquer direito de constituir ou dividir em
lotes para a construção, em violação do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,
aprovado pelo Decreto-lei número quinhentos e cinquenta e cinco, de dezasseis de dezembro, na sua redação atual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL --------------------------------------------------------------------------------------- HABITAÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0141/20190329) 6. CASA N.º 3 DO BAIRRO DO POMBAL. OBRAS DE
ADAPTAÇÃO. REGISTO N.º 1411 E INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/02/20, sob o n.º 1411). ---------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços, datada de seis do corrente
mês e ano, que capeava um pedido oportunamente formulado pela munícipe Maria Irene
Ferreira, moradora na casa número três do Bairro do Pombal, que solicitou a retirada da

banheira da casa que habita e a sua substituição por um poliban, face às suas dificuldades
de locomoção e a vários problemas de saúde, sendo ajudada por familiares no seu dia-adia, face à sua fragilidade física. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela munícipe Maria Irene Ferreira, nos termos requeridos e informados, tendo sido sugerido, no entanto, que neste tipo
de situações e por questões de uniformização, estes processos fossem acompanhados
por um estudo de custos a elaborar pela Divisão de Obras Municipais e Ambiente.------------------------------ ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES --------------------------------- 7. CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS ---------------------------------------------------------------------------------- (0142/20190329) 7.1 ALARGAMENTO DA TRAVESSA DO BARREIRO, EM PARADA.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/04/01 sob o n.º 497). ------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado. ----------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a minuta do protocolo de cedência
para o domínio público com contrapartidas, a outorgar, de harmonia com as respetivas disposições do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, nomeadamente o artigo
vigésimo segundo, entre o Município de Carregal do Sal e os munícipes Jaime Manuel dos
Santos Nunes e Pedro Manuel da Costa Nunes, tendo em vista o alargamento da Travessa
dos Barreiros, em Parada, Freguesia de Parada, Concelho de Carregal do Sal. -------------------------------------- (0143/20190329) 7.2 ALARGAMENTO DO CAMINHO DA PORTELA EM CABANAS
DE VIRIATO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/26 sob o n.º 459). ------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capea-
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do com a informação dos serviços número cento e dezasseis, datada de dezoito do corrente mês e ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a minuta do protocolo de cedência
para o domínio público com contrapartidas, a outorgar, de harmonia com as respetivas disposições do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, nomeadamente o artigo
vigésimo segundo, entre o Município de Carregal do Sal, Junta de Freguesia de Cabanas de
Viriato e os munícipes Carlos Alberto Vieira Pais, Fernando Luís Pádua Gonçalves, Carlos
Alberto dos Santos Matias e Isaura de Campos Ribeiro, tendo em vista o alargamento do
Caminho da Portela, em Cabanas de Viriato, Freguesia de Cabanas de Viriato, Concelho de
Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8. COMISSÃO DE TRÂNSITO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- (0144/20190329) 8.1 ATA DA REUNIÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2019. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se fazia acompanhar
da ata da Comissão de Trânsito, realizada a vinte e oito de janeiro do corrente ano. ----------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor e, decorrida votação nominal, deliberou
por unanimidade concordar e sancionar as deliberações tomadas pela Comissão de Trânsito, nos termos do documento apresentado, que se considera como parte integrante desta
ata. ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0145/20190329) 8.2 ATA DA REUNIÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se fazia acompanhar
da ata da Comissão de Trânsito, realizada a quatro de fevereiro do corrente ano.--------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor e, decorrida votação nominal, deliberou

por unanimidade concordar e sancionar as deliberações tomadas pela Comissão de Trânsito, nos termos do documento apresentado, que se considera como parte integrante desta
ata. ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------- 9. RESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE RECOLHA E TRATAMENTO DE ÁGUAS

RESIDUAIS DO CONCELHO -------------------------------------------------------------------------------------- (0146/20190329) 9.1 ACORDOS DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/28, sob o n.º 472). ------------------ Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número cinquenta e quatro, datada de vinte e sete do
corrente mês e ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar os Acordos de Constituição de Servidão Administrativa, levados a efeito no âmbito da construção do Subsistema de Currelos
(emissários e ETAR) e do projeto de Restruturação dos Sistemas de Tratamento de Águas
Residuais do Concelho, determinando aos serviços mais celeridade nas diligências em curso, conforme propostas ínsitas no quadro resumo, tendo em vista a conclusão dos processos. ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0147/20190329) 9.2 RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REQUERER, COM
CARÁCTER DE URGÊNCIA, A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.--------------------------- A Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a resolução de requerer, com caráter de urgência, a declaração de utilidade
pública de constituição de servidão administrativa, nos casos apresentados em que não
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houve possibilidade de consenso com os respetivos proprietários, ficando de reagendar
este assunto, na ordem do dia de uma próxima reunião, com a inclusão da minuta da citada
resolução que se encontra a ser preparada pelo Gabinete Jurídico e Contencioso.------------------------------- (0148/20190329) 9.3 OCUPAÇÃO PERMANENTE DO SUBSOLO NECESSÁRIA À
CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO PARA RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DO BARREIRO, EM PARADA. ART.º1891, DA FREGUESIA DE PARADA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com uma minuta de Acordo de Constituição de Servidão Administrativa a celebrar entre
o Município de Carregal do Sal e o munícipe Alcino de Sousa Batista, no âmbito da construção do novo emissário/coletor para recolha de águas residuais da Rua do Barreiro, em Parada, referente à execução do projeto de Restruturação dos Sistemas de Tratamento de
Águas Residuais do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a minuta do Acordo de Constituição
de Servidão Administrativa a celebrar entre o Município de Carregal do Sal e o munícipe
Alcino de Sousa Batista, nos termos e para os efeitos apresentados no documento em
apreço. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0149/20190329) 9.4 OCUPAÇÃO PERMANENTE DO SUBSOLO NECESSÁRIA À
CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO PARA RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DO BARREIRO, EM PARADA. ART.ºS 1853 E 1886, DA FREGUESIA DE PARADA. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com uma minuta de Acordo de Constituição de Servidão Administrativa a celebrar entre
o Município de Carregal do Sal e o munícipe Eugénio Augusto Antunes Simões Cancela, no

âmbito da construção do novo emissário/coletor para recolha de águas residuais da Rua
do Barreiro, em Parada, referente à execução do projeto de Restruturação dos Sistemas de
Tratamento de Águas Residuais do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a minuta do Acordo de Constituição
de Servidão Administrativa a celebrar entre o Município de Carregal do Sal e o munícipe
Eugénio Augusto Antunes Simões Cancela, nos termos e para os efeitos apresentados no
documento em apreço.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0150/20190329) 9.5 ALARGAMENTO DO CAMINHO DO PESO - BOIÇAS-VILA
MEÃ. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado. ----------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a minuta do protocolo de cedência
para o domínio público com contrapartidas, a outorgar nos termos descritos, de harmonia
com as respetivas disposições do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação,
nomeadamente o artigo vigésimo segundo, entre o Município de Carregal do Sal e o munícipe Fernando dos Santos Pereira, tendo em vista a melhoria dos acessos à nova ETAR a
construir n âmbito do Subsistema de Currelos e do projeto de Restruturação dos Sistemas
de Tratamento de Águas Residuais do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA ---------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020----------------------------------------------------------------------------------------- (0151/20190329) 10. CALENDARIZAÇÃO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/13, sob o n.º 402). ------------------ Foi presente, na reunião, uma proposta de calendarização do Orçamento Participa-
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tivo Municipal do ano de dois mil e vinte, subscrita pelo Vice-Presidente da Câmara, José
Sousa Batista, tendo este dado 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 calendarização apresentada, nos
termos do documento que se considera parte integrante desta ata, determinando as diligências supervenientes à eficácia desta deliberação.------------------------------------------------------------------------------ MUSEU MUNICIPAL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0152/20190329) 11. HORÁRIO DO MUSEU MUNICIPAL. PROPOSTA DO VICEPRESIDENTE DA CÂMARA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/13, sob o n.º 401).------------------- Foi presente, na reunião, uma proposta de horário de funcionamento do Museu
Municipal, subscrita pelo Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, tendo este dado
as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência, evidenciando que tinha sido um assunto abordado numa reunião anterior desta Câmara Municipal e
para o qual tinha recebido o mandato para o consensualizar. Sugeriu que o novo horário
fosse implementado a partir de um de abril do corrente ano. ------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, referente ao
funcionamento do Museu Municipal, que, a partir de um de abril do corrente ano, passará a
funcionar no seguinte horário: das oito e quarenta e cinco às doze e trinta e das catorze às
dezassete e quinze, de terça-feira a sábado, sendo que as visitas marcadas para os domingos serão garantidas por articulação interna dos trabalhadores, contabilizando hora por
hora, o serviço que vier a ser realizado. -----------------------------------------------------------------------------------------

------------- DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS------------------------------------------------------------------------------

------------- (0153/20190329)

12.

PROPOSTA

PARA

A

COMEMORAÇÃO

DO

DIA

INTERNACIONAL DOS MUSEUS E NOITE DOS MUSEUS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA

CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/14, sob o n.º 434). ------------------ Foi presente, na reunião, uma proposta para a comemoração do Dia Internacional
dos Museus e Noite dos Museus. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, usou
da palavra para dar as informações 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 apresentada, referente à
comemoração do Dia Internacional dos Museus e Noite dos museus, a levar a efeito de
dezassete a dezanove de maio do corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------------- 13. PESSOAL AUTÁRQUICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0154/20190329)

13.1

PASSAGEM

À

SITUAÇÃO

DE

PRÉ-REFORMA.

REQUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 323. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/01, sob o n.º 356). ------------------ Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, referente a um pedido de
passagem à situação de pré-reforma, nos termos do Decreto-Regulamentar número dois
barra dois mil e dezanove, de cinco de fevereiro, formulado pelo trabalhador António da
Silva Abrantes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade não deferir o pedido formulado pelo trabalhador António
da Silva Abrantes, por não haver, por parte da Câmara Municipal, um estudo sobre a eventual adesão a este programa e os respetivos impactos, nem a previsão financeira para este
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tipo de situações, concordando, desta forma, com a fundamentação ínsita na informação
prestada pelos serviços número quarenta, datada de um do corrente mês e ano. --------------------------------- (0155/20190329) 13.2 REQUERIMENTO REGISTADO SOB O N.º 269. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/12, sob o n.º 395).------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, referente a um pedido formulado pelo trabalhador António José Oliveira Santos. 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, em síntese, o trabalhador atrás identificado não concorda com a remuneração auferida, aquando da sua colocação em mobilidade e antes de a consolidar. No entendimento do trabalhador, os pareceres dos serviços e do
Gabinete Jurídico e Contencioso não eram coincidentes na questão apresentada. Concluiu,
que este assunto tinha sido sempre analisado pelo Gabinete Jurídico e Contencioso desta
Câmara Municipal e os entendimentos tinham sido notificados ao trabalhador, tendo, face
ao conteúdo e proposta vertida no parecer jurídico número trinta e três, datado de doze do
corrente mês e ano, emitido o respetivo despacho de reiterar o que tinha proferido em dezoito de dezembro de dois mil e dezoito, exarado no parecer número duzentos e onze barra
dois mil e dezoito dos Serviços Jurídicos, com a submissão deste assunto para agendamento na ordem do dia desta Câmara Municipal, tendo em vista a deliberação que entenda
por bem proferir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar com a posição assumida pelo Presidente da
Câmara, nos despachos proferidos e com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constituem, neste caso, parte integrante desta deliberação e dos
atos praticados, não deferiu o requerimento apresentado pelo trabalhador António José

Oliveira Santos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO DE TERRENOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0156/20190329) 14. PRÉDIO NO 2704 DA FREGUESIA DE CARREGAL DO SAL.
INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/08, sob o n.º 380). ------------------ Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número quarenta e cinco, datada de oito do corrente
mês e ano, referente à aquisição, aos respetivos proprietários da herança de Fernanda de
Jesus Figueira, com o número de identificação fiscal 740620789, do terreno para construção urbana, sito ao Gorgolão, com a área total de vinte e três mil, oitocentos e oitenta e cinco metros quadrados, com o número matricial provisório P dois mil setecentos e quatro, da
Freguesia de Carregal do Sal, provindo dos prédios inscritos sob os números seiscentos e
cinquenta e sete e seiscentos e cinquenta e nove. 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, após a reunião ordinária desta Câmara Municipal realizada no dia um de fevereiro do corrente ano.
Recordou, de novo, os objetivos que a Câmara Municipal pretende para o local e com a presente aquisição do espaço em causa, 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 do prédio urbano (terreno para construção urbana), sito ao Gorgolão, com a área total
de vinte e três mil, oitocentos e oitenta e cinco metros quadrados, com o número matricial
provisório P dois mil setecentos e quatro, da Freguesia de Carregal do Sal e que provém

Livro 97
Folha ________
_________________

dos prédios inscritos sob os números seiscentos e cinquenta e sete e seiscentos e cinquenta e nove, da herança de Fernanda de Jesus Figueira, com o número de identificação
fiscal 740620789, pelo montante de €250 000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) e com
possibilidade de pagamento faseado, durante os anos de dois mil e dezanove e dois mil e
vinte.----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REGULAMENTAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0157/20190329) 15. REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DOS DONATIVOS FINANCEIROS – CONTA SOLIDÁRIA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL --- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/26, sob o n.º 458).------------------- Foi presente, na reunião, o projeto de Regulamento Municipal de Atribuição dos
Donativos Financeiros, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número
cinquenta e três, datada de vinte e seis do corrente mês e ano. 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 a autarquia tinha
sido interpelada, recentemente, pela Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro sobre o assunto em questão, a propósito dos donativos às vítimas dos incêndios florestais de outubro de dois mil e dezassete, razão pela qual houve
necessidade de elaborar este projeto de regulamento que seguiu o que já tinha sido elaborado e aprovado, também em data recente, pelo Município de Oliveira do Hospital. ------------------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o projeto de Regulamento Municipal
de Atribuição dos Donativos Financeiros – Conta Solidária, nos termos apresentados, pelo
que esta proposta será submetida à Assembleia Municipal tendo em vista o respetivo
agendamento e aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 25 DE ABRIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0158/20190329) 16. CERIMÓNIAS OFICIAIS DO 25 DE ABRIL DE 2019. PROPOSTA DE PROGRAMA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.-------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/03/26, sob o n.º 457). ------------------ Foi presente, na reunião, uma proposta de programa das Cerimónias Oficiais do 25
de Abril, a levar a efeito no corrente ano. O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista,
usou da palavra para justificar a proposta apresentada e referir que o objetivo era receber
contributos para o programa, pelo que deixou o mesmo à consideração do Executivo Camarário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada, referente ao
programa das Cerimónias Oficiais do 25 de Abril, a levar a efeito no corrente ano no Concelho de Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. PÁSCOA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0159/20190329) 17.1 VISITA PASCAL 2019. APOIO À PARÓQUIA. ANÁLISE E
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar, aprovar e manter a tradição da Visita Pascal no Edifício dos Paços do Concelho, no
domingo de Páscoa, com a atribuição à Paróquia de um donativo de €100,00 (cem euros). ---------------- (0160/20190329) 17.2 TOLERÂNCIA DE PONTO NA SEGUNDA-FEIRA DE PÁSCOA.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------- Atentas à tradição e prática a que a comunidade está associada, vividas com
enorme intensidade nesta época de Páscoa, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a tolerância de ponto dos seus trabalhadores e colaboradores, sem perda de quaisquer regalias, no próximo dia vinte e dois de
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abril de dois mil e dezanove (segunda-feira de Páscoa).-------------------------------------------------------------------------- CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DO CONCELHO DE

CARREGAL DO SAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0161/20190329) 18. APROVAÇÃO DO PROJETO E LANÇAMENTO DO
PROCEDIMENTO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado. 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 tinha sido entregue uma candidatura em Coimbra, para financiamento do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia
do Concelho de Carregal do Sal, encontrando-se o projeto, na sua totalidade, disponível para
consulta na Divisão de Obras Municipais e Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar o projeto e lançamento da empreitada de construção do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Concelho de
Carregal do Sal, nos termos das peças que se encontram patenteadas. ------------------------------------

------------- PAGAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0162/20190329) 19. 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 trezentos e dois e termo no número quinhentos e seis, no valor de €453 698,96 (quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e oito euros e noventa e seis 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. --------------------- (0163/20190329) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ------------------------------------------

------------- Eram precisamente dezanove horas, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0164/20190329) ENCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------- E, nada mais havendo a tratar, pelo Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes,
foi declarada encerrada a reunião, quando eram dezanove horas e quinze minutos, procedendo à assinatura da ata, conjuntamente com quem a lavrou.--------------------------------------------------

------------- Rogério Mota Abrantes

------------- António Manuel Ribeiro

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

