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ATA NÚMERO TRINTA E NOVE (2017-2021), DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARREGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 10 DE
MAIO DO ANO DE 2019: ------------------------------------------------------------ Aos dez dias do mês de maio 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 quinze 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.119 a 120v) ------------------------------------------------------ 1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES. (a fls.119 a 120v)--------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (a fls.121 a 125v) ------------------------------------------------------------------------ FINANÇAS MUNICIPAIS (a fls.121) -------------------------------------------------------------------------------------------- 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. (a fls.121) ------------------------------------------------ URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (a fls.121 a 121v) --------------------------------------------------------------------- COMPROPRIEDADES (a fls.121 a 121v) ------------------------------------------------------------------------------------- 3. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO, ARTIGO N.º 2477

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.121 a 121v) -------------------------------------------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO SOCIAL (a fls.121v a 122) --------------------------------------------------------- TARIFÁRIO DE RSU E ÁGUAS RESIDUAIS PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS E PARA

FAMÍLIAS CARENCIADAS (a fls.121v a 122) ------------------------------------------------------------------------------------------- 4. PEDIDO FORMULADO REGISTADO SOB O N.º 2827. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.121v a 122) -------------------------------------------------------------------------------------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE (a fls.122) ------------------------------------------------------------------------------------------------ BOLSAS DE ESTUDO (a fls.122)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.122)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS (a fls.122v) ------------------------------------------ 6. APOIOS (a fls.122v) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 PEDIDO FORMULADO PELO CLUBE DE FUTEBOL DE CARREGAL DO SAL.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.122v) ---------------------------------------------------------- 6.2 VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO PARA AS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO. 1º TRIMESTRE DE 2019. CONHECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.122v) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE (a fls.123)----------------------------------------------------------------------- EMPREITADAS (a fls.123) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA – REPARAÇÕES NA
ETAR DE CABANAS DE VIRIATO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.123) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (a fls.123 a

Livro 97
Folha ________
_________________

123v) ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS (a fls.123 a 123v) --------------------------------------------------------- 8. CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO. ALARGAMENTO DA RUA DA TROFA.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.123 a 123v) ------------------------------------------------ INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA (a fls.123v a 124)------------------------------------------------- ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL (a fls.123v a 124) ------------------------------------------------------------------------- 9. 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE
2019. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.123v a 124) --------------------------------------------------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA (a fls.124 a 125v) ------------------------------------------------------------------ PROJETO NEOMEGA 2 (a fls.124 a 124v) ---------------------------------------------------------------------------------- 10. ANTIGAS SOCIEDADES CAMPONESAS E MEGALITISMO NA PLATAFORMA DO
MONDEGO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.124 a 124v) ---------------

------------- APOIOS (a fls.124v) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. PEDIDO FORMULADO PELO SERVIÇO DE FINANÇAS DE CARREGAL DO SAL.
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.124v) ---------------------------------------------------------- ALIENAÇÃO DE CORTIÇA (a fls. 124v a 125) ----------------------------------------------------------------------------- 12. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS. ADJUDICAÇÃO. RATIFICAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL. (a fls.125)--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- PAGAMENTOS (a fls.125 a 125v) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13. RATIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS. (a fls.125 a 125v) -------------------------------------------------------- De seguida foram tratados os assuntos abaixo descritos e tomadas as seguintes
deliberações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------ (0216/20190510) 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 30/04/2019, esteve presente na reunião da Fundação José Nunes Martins;
na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão; e
na sessão ordinária Assembleia Municipal de Carregal do Sal; --------------------------------------------------------------- No dia 02/05/2019, reuniu com o Engº. Nuno Loureiro da EDP; e esteve presente
na abertura da FIT – Feira Ibérica de Turismo, na cidade da Guarda; ------------------------------------------------------ No dia 03/05/2019, reuniu com o Diretor do Agrupamento de Escolas de Carregal
do Sal no âmbito da transferência de competências na área da educação; e reuniu com
colaboradores no âmbito da organização das Festas do Concelho; ------------------------------------------------------- Do dia 06 a 09/05/2019, esteve no Luxemburgo, para participar na Conferência
Economia Verde - Região Mullerthal-Luxemburgo.----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, complementou a sua informação
escrita, referindo-se a assuntos que iriam ser agendados nas ordens do dia da próxima ou
de 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
da sua presença em reuniões e outras iniciativas, nos seguintes termos: ---------------------------------------------- No dia 30/04/2019, esteve presente na reunião da Assembleia Intermunicipal da
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão; e esteve presente na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Carregal do Sal; ----------------------------------------------------------------------
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------------- No dia 02/05/2019, esteve presente na reunião de definição da Rede Escolar
2019/2020, na DGEstE, em Coimbra; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 03/05/2019, reunião com um elemento da Associação Folias e Tropelias;
reuniu com o Diretor do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, no âmbito da transferência de competências na área da educação; e participou numa reunião de trabalho de
preparação das Festas do Concelho 2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 06/05/2019, reuniu com um elemento da Associação Cultural, Recreativa e
Desportiva da Póvoa da Pegada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 07/05/2019, reuniu com a representante do Grupo Leya; ---------------------------------------------- No dia 08/05/2019, participou na final municipal do Projeto Wanted – Escolas Empreendedoras da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, realizada no Centro Cultural de Carregal do Sal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- O Vice-Presidente da Câmara, José Sousa Batista, complementou a sua intervenção referindo-se a um pedido de apoio formulado pela Associação do Carnaval de Cabanas
de Viriato, no âmbito da iniciativa Carnavalândia, sugerindo que o apoio a prestar seguisse a
prática seguida em anos anteriores, sendo certo que este assunto seria agendado na ordem do dia da próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 30/04/2019, esteve presente na Assembleia Intermunicipal da Associação
de Municípios da Região do Planalto Beirão; e na sessão ordinária da Assembleia Municipal
de Carregal do Sal;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- No dia 01/05/2019, esteve presente no convívio anual promovido pelo Grupo Zés
Pereiras, de Oliveira do Conde;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 02/05/2019, participou numa reunião no âmbito da realização do Contrato
Local de Desenvolvimento Social – 4.ª geração; e esteve presente na abertura da FIT – Feira Ibérica de Turismo, na cidade da Guarda; --------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 03/05/2019, participou no Festival de Arte Inclusiva, no Centro Cultural de
Carregal do Sal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 04/05/2019, esteve presente na ação de formação/sensibilização e prevenção de acidentes domésticos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho; ------------------------------------------ No dia 08/05/2019, presidiu à reunião da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (modalidade alargada); e esteve presente numa sessão promovida pelas técnicas superiores de Psicologia, no âmbito do projeto Carregal Educa;---------------------------------------------------- No dia 09/05/2019, reuniu com Dr. Adérito Rocha, do Hotel da Urgeiriça, para acerto de alojamentos necessários no âmbito das Festas do Concelho de 2019; ---------------------------------------- No dia 10/05/2019, reuniu com grupos de trabalho/plano de ação – Empregabilidade e Competências Parentais e Sociais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora Ana Cristina Silva Sousa Borges, complementou a sua intervenção
propondo que fossem endereçados os parabéns à Pastelaria Salinas, no que foi corroborada pelos restantes elementos do Executivo Camarário, pelo facto do Doce da Pinha (Pinha
d’ Ouro), no setor da inovação, ter chegado à final, no âmbito da candidatura às “7 Maravilhas Doces de Portugal”. Informou que a Pastelaria Salinas vai ter de encontrar, agora, uma
madrinha ou um padrinho e que o facto de ter chegado à final deveria merecer da Câmara
Municipal e de toda a comunidade carregalense o mais vivo aplauso e reconhecimento. -------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------
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------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANÇAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0217/20190510) 2. APRECIAÇÃO DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. ----------------------------------- Foram presentes, na reunião, os resumos diários de tesouraria (números oitenta e
quatro), referentes ao dia seis de maio de dois mil e dezanove, que apresentavam os seguintes saldos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na Conta Geral da Câmara: em cofre – €4 567,07 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sete euros e sete cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, Banco Millennium BCP, Crédito Agrícola, Banco Santander Totta, Novo Banco, BIG e BPI, a quantia de
€3 180 537,71 (três milhões, cento e oitenta mil, quinhentos e trinta e sete euros e setenta e
um cêntimos); o que perfaz um total de €3 185 104,78 (três milhões, cento e oitenta e cinco
mil, cento e quatro euros e setenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- Na Conta de Operações de Tesouraria: em cofre – €496,32 (quatrocentos e noventa e seis euros e trinta e dois cêntimos); depositados na Caixa Geral de Depósitos, em Carregal do Sal, a quantia de €153 778,46 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e
oito euros e quarenta e seis cêntimos); o que perfaz um total de €154 274,78 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos). ------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPROPRIEDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0218/20190510) 3. CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO,
ARTIGO N.º 2477 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. ---------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/05/06, sob o n.º 305).-------

------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços, datada de seis do corrente mês e ano e registada sob o
número trezentos e cinco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido de certidão de compropriedade, formulado por Maria Lucília de Barros Dias, referente ao artigo matricial número dois mil, quatrocentos e setenta e sete, 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 --------------------------------------------------------------------------------------- TARIFÁRIO DE RSU E ÁGUAS RESIDUAIS PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS E PARA

FAMÍLIAS CARENCIADAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0219/20190510) 4. PEDIDO FORMULADO REGISTADO SOB O N.º 2827. ANÁLISE
E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/04/16, sob o n.º 597). ------------------ Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número sessenta e oito, datada de dezasseis de abril 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, evidenciando o
enquadramento regulamentar aplicável.---------------------------------------------------------------------------------------
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------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade deferir o pedido formulado pela munícipe Maria de Lurdes
Rodrigues Nunes Santos, 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 a requerente com
a obrigação de, anualmente, proceder à atualização dos seus dados.---------------------------------------------------- EDUCAÇÃO E SAÚDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BOLSAS DE ESTUDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0220/20190510) 5. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/05/06, sob n.º 694).---------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços, datada de seis do corrente mês e ano. O VicePresidente da Câmara usou da palavra para dar as explicações tidas por adequadas à boa
compreensão do tema em referência, evidenciando que das vinte e três candidaturas apresentadas, seis não tinham sido consideradas por falta de enquadramento, prevendo-se, em
consequência do estudo efetuado, a atribuição de duas bolsas no primeiro escalão e quinze
no segundo. Concluiu, recordando que no ano transato tinham sido atribuídas dezasseis
bolsas de estudo, em que duas foram no valor de mil euros cada e as restantes no valor de
setecentos e cinquenta euros cada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada pelos serviços, que vai ser arquivada em pasta própria, determinando as diligências posteriores tendo
em vista a eficácia desta deliberação.-------------------------------------------------------------------------------------------

------------- CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER E OUTROS ------------------------------------------------------------- 6. APOIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0221/20190510) 6.1 PEDIDO FORMULADO PELO CLUBE DE FUTEBOL DE CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018804/18, sob n.º 2992).------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com o email datado de dezoito de abril do corrente ano, emanado do Clube de Futebol
de Carregal do Sal e com a respetiva candidatura à medida seis do Regulamento de Apoio
às Atividades do Movimento Associativo do Concelho de Carregal do Sal.-------------------------------------------- Este assunto foi amplamente analisado por todos os elementos do Executivo Camarário, face à documentação apresentada e constante do processo.-------------------------------------------------- Esgotado o período de análise, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal,
deliberou por unanimidade não atribuir qualquer apoio financeiro ao Clube de Futebol de
Carregal do Sal, para o fim requerido, por não terem sido apresentados os documentos solicitados, de suporte a uma eventual decisão favorável. -------------------------------------------------------------------------- (0222/20190510) 6.2 VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO PARA AS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO. 1º TRIMESTRE DE 2019. CONHECIMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/04/29, sob n.º 169). --------------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número cento e sessenta e
nove, datada de vinte e nove de abril do corrente ano, subordinada ao assunto supramencionado e que capeava o documento de apuramento e valorização dos serviços prestados
pelo Município de Carregal do Sal às Associações do Concelho – primeiro trimestre do ano
de dois mil e dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------
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------------- PROTEÇÃO CIVIL E MEIO AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------- EMPREITADAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0223/20190510) 7. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA –
REPARAÇÕES NA ETAR DE CABANAS DE VIRIATO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2016/04/29, sob n.º 646).---------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número cento e sessenta e oito, datada de vinte e nove
de abril 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.------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada pelos serviços, que vai ser arquivada em pasta própria, ratificando a decisão do Presidente da Câmara,
proferida em três do corrente mês e ano, referente ao projeto de “Sistema de Distribuição/Abastecimento de Água – Reparações na ETAR de Cabanas de Viriato”, com o preço
base de treze mil, setecentos e cinquenta euros, no âmbito de uma candidatura apresentada e aprovada aos fundos para recuperação do território afetado pelos incêndios florestais
de outubro de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES --------------------------------- CEDÊNCIAS COM CONTRAPARTIDAS -------------------------------------------------------------------------------------- (0224/20190510) 8. CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO. ALARGAMENTO DA
RUA DA TROFA. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. -------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2018/04/29, sob n.º 639).---------------------- Foi presente, na reunião, o processo supramencionado, que se encontrava capeado com a informação dos serviços número cento e setenta, datada de vinte e nove de abril

do corrente ano, que capeava a minuta de protocolo de cedência com contrapartidas, a
celebrar entre o Município de Carregal do Sal e o munícipe António Manuel Ribeiro de Figueiredo Freitas, no âmbito do alargamento da Rua Nova à Trofa. --------------------------------------------------------- Este assunto foi amplamente analisado por todos os elementos do Executivo Camarário, nomeadamente no que dizia respeito às obrigações das partes, cedências, preço
médio encontrado para cada metro quadrado da área de cedência e o preço global inerente
a essa mesma cedência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade não aprovar a proposta apresentada e minuta do protocolo, deliberando, ainda, solicitar elementos adicionais à Divisão de Obras Municipais e Ambiente e bem assim a demarcação da propriedade pertença ao munícipe António Manuel
Ribeiro de Figueiredo Freitas, mandatando o Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes,
para proceder às diligências necessárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA ----------------------------------------------------------------------------- ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0225/20190510) 9. 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO DO ANO DE 2019. RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/05/02, sob o n.º 661). ------------------ Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número onze, datada de trinta
de abril do corrente ano, que capeava a proposta da segunda alteração ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezanove. O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes, usou da palavra para apresentar e explicar o documento em causa,
remetendo informações adicionais para o conteúdo da informação atrás referenciada. ---------------------- Face ao conteúdo da respetiva informação, nos termos da alínea d), do número
um, do artigo trigésimo terceiro, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e
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treze, de doze de setembro, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou
aprovar por unanimidade (ratificando a decisão de concordância proferida pelo Presidente
da Câmara, Rogério Mota Abrantes, em dois do corrente mês e ano), a segunda alteração
ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (PPI e AMR), do ano de dois mil e dezanove,
nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orçamento da Receita: Reforços de €295 592,83 (duzentos e noventa e cinco mil,
quinhentos e noventa e dois euros e oitenta e três cêntimos). --------------------------------------------------------------- Orçamento da Despesa: Reforços de €295 592,83 (duzentos e noventa e cinco mil,
quinhentos e noventa e dois euros e oitenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------- Grandes Opções do Plano: Reforços de €295 592,83 (duzentos e noventa e cinco
mil, quinhentos e noventa e dois euros e oitenta e três cêntimos).---------------------------------------------------------- ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- PROJETO NEOMEGA 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0226/20190510) 10. ANTIGAS SOCIEDADES CAMPONESAS E MEGALITISMO NA
PLATAFORMA DO MONDEGO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.-------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/05/06, sob o n.º 3337). -----------------Foi presente, na reunião, o email datado de seis do corrente mês e ano, que capeava
o projeto de intervenção arqueológica nos municípios de Carregal do Sal e de Nelas (NeoMEGA2), para o quadriénio de dois mil e dezanove a dois mil e vinte e dois, apresentado
pelo Professor Doutor João Carlos Senna-Martinez, da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa. 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 se tratava da continuidade do desenvolvimento, de forma tripartida, do projeto anterior
e que tinha tido excelentes resultados, sendo que os encargos eram perfeitamente exequíveis e enquadráveis nas previsões desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------

------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade aderir ao projeto de intervenção arqueológica para o quadriénio de dois mil e dezanove a dois mil e vinte e dois (NeoMEGA2), que será desenvolvido
de forma tripartida, envolvendo os municípios de Carregal do Sal, de Nelas e a Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, contando, ainda, com o apoio da Fundação Lapa do Lobo,
assumindo esta Câmara Municipal a sua quota parte dos respetivos encargos. ----------------------------------- APOIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0227/20190510) 11. PEDIDO FORMULADO PELO SERVIÇO DE FINANÇAS DE
CARREGAL DO SAL. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/05/07, sob o n.º 3400). ---------------- Foi presente, na reunião, o email do Serviço de Finanças do Concelho de Carregal
do Sal, dando conhecimento de que este Serviço iria organizar, no próximo dia dezoito do
corrente mês e ano, o vigésimo nono Encontro Distrital dos Funcionários dos Impostos,
pedindo a colaboração da Câmara Municipal para o efeito. O Vice-Presidente da Câmara,
José Sousa Batista, usou da palavra para se referir às reuniões havidas de preparação deste assunto e dar as explicações tidas por adequadas à boa compreensão do tema em referência e conhecimento do programa apresentado e do pedido de apoio solicitado.------------------------------ A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade apoiar o Serviço de Finanças do Concelho de Carregal do
Sal, na organização do vigésimo nono Encontro dos Trabalhadores dos Impostos do Distrito de Viseu, através da participação na sessão de boas vindas a levar a efeito no Salão Nobre dos Paços do Concelho; na comparticipação de um Dão de Honra a oferecer aos convidados no hall dos Paços do Concelho; na colaboração na atribuição de lembranças aos
participantes; na visita à Casa Aristides de Sousa Mendes e ao Museu Municipal. ------------------------------- ALIENAÇÃO DE CORTIÇA -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------- (0228/20190510) 12. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS. ADJUDICAÇÃO.
RATIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------- (Documento registado nos serviços camarários, em 2019/04/26, sob o n.º 631).------------------- Foi presente, na reunião, a informação dos serviços número setenta e um, datada
de vinte e seis de abril do corrente ano, que capeava o processo da alienação de cortiça a
retirar dos sobreiros existentes no Parque Alzira Cláudio e Recinto da Escola Conde Ferreira,
nesta Vila 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 que, numa fase inicial, tinha sido rececionado o interesse de uma pessoa em concorrer, o que o levou a proferir despacho para colocar em concurso a citada
alineação de cortiça. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, decorrida votação nominal, deliberou por unanimidade concordar e aprovar a adjudicação da alineação da cortiça a retirar dos sobreiros existentes no Parque Alzira Cláudio e Recinto da Escola Conde
Ferreira, nesta Vila de Carregal do Sal, ao único concorrente Rafael Abreu Henriques, pelo
preço total de seiscentos euros, acrescido de trinta e seis euros, correspondente ao IVA à
taxa legal de seis por cento, ratificando, ainda, a decisão proferida pelo Vice-Presidente da
Câmara, José Sousa Batista, em vinte e nove de abril do corrente ano. -------------------------------------------------- PAGAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (0229/20190510) 13. 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 oitocentos e quarenta e oito e termo no número novecentos e setenta e dois, no valor
de €319 482,47 (trezentos e dezanove mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta e
sete 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.------------------ (0230/20190510) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA.------------------------------------------------------ Eram precisamente dezoito horas e trinta 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (0231/20190510) 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----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

