Ata n.º 9/2017 de 03/05/2017

---------------------------------------ATA N.º 9/2017 -----------------------------------------------Aos 03 dias do mês de maio de 2017, pelas 10h, no Salão Nobre dos
Paços do Município de Celorico da Beira, reuniu ordinariamente a Câmara
Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente, José Francisco Gomes
Monteiro, estando também presentes os Senhores Vereadores: -----------------------Manuel António de Almeida Portugal; --------------------------------------------------José Luís Saúde Cabral;-------------------------------------------------------------------Victor Martins Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltou a esta reunião o Senhor Vereador Luís Carlos Fernandes
Santos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada pela Técnica Superior da Secção de Apoio
aos Órgãos Municipais, Sónia Cristina de Almeida Salgado Fernandes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA--------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do pedido de
justificação de falta à presente reunião, por motivos de baixa médica,
apresentado pelo Senhor Vereador Luís Carlos Fernandes Santos, através
de email com registo de entrada n.º 4588, de 03/05/2017. -------------------------------O Executivo considerou a falta justificada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA
05/04/2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a ata n.º 7, da reunião ordinária do Executivo de
05/04/2017, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Dispensada a sua leitura e não havendo correções a fazer, foi a
mesma aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Presidente
da Câmara, por não ter estado presente na mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------------------------------Nos termos do n.º 2, do art.º 49.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, o
Senhor Presidente da Câmara, concedeu um período para intervenção do
público, não tendo havido inscrições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA -------------------------------------------------O

Senhor

Presidente

da

Câmara

deu

conhecimento

da

correspondência recebida: ------------------------------------------------------------------------Email do Grupo Parlamentar do PCP, com registo de entrada n.º
4448, de 26/04/2017, dando conhecimento do Calendário para a instituição
em concreto das Regiões Administrativas durante o ano de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o PCP
propõe e de acordo com as disposições legais e constitucionais, que se
estabeleça um calendário que permita que em 2019 esteja concluída a
criação e instituição das regiões administrativas, nos seguintes termos:
submeter à consulta das Assembleias Municipais, até ao final do presente
ano, a proposta de dois mapas possíveis de criação em concreto das
Regiões Administrativas, uma proposta assente no mapa de criação
aprovada em Lei n.º 19/98, de 28 de abril, e submetida a referendo e uma
outra correspondente às cinco regiões-plano hoje coincidentes com as
áreas das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional;
estabelecer um prazo até ao final do primeiro semestre de 2018 para que
as Assembleias Municipais enviem o resultado do debate, deliberações ou
pareceres que entendam emitir em concreto; aprovar no segundo semestre
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de 2018 a Lei de Criação das Regiões e a proposta de convocação de um
referendo que possa vir a realizar-se no primeiro trimestre de 2019 e
indicar para o segundo semestre de 2019 a data das primeiras eleições
para os órgãos das regiões administrativas que exercerão a respetivo
mandato até à realização em 2021 das eleições autárquicas, com as quais
passam então a coincidir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. INTERVENÇÕES ------------------------------------------------------------------------Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente da Câmara questionou
se algum dos Senhores Vereadores tinha algum assunto a colocar perante
o Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o Senhor Vereador Manuel Portugal enalteceu
a prontidão do Senhor Presidente da Câmara na deslocação ao local onde
está alojada a comunidade de etnia cigana, no intuito de conversar com os
mesmos sobre a manutenção da limpeza do espaço, bem como com o
objetivo de instituir regras sociais, para que este tipo de situações não se
volte a repetir. -----------------------------------------------------------------------------------------Questionou ainda, qual o ponto de situação em relação à construção
ilegal de uma barraca, que foi alvo de uma coima. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à construção ilegal de uma barraca, o Senhor
Presidente da Câmara deu conhecimento de que após aplicação da
coima, é obrigatório proceder à demolição da mesma, nos termos da Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Portugal referiu, que o que está em
causa, é a reposição do caminho onde está edificada a barraca e que dá
acesso ao caminho que vai desde o entroncamento do início da Rua
Sacadura Cabral (antiga balança), até ao entroncamento da Rua do Picoto.
--------De seguida, deu conhecimento de uma reunião em Coimbra, sobre a
redefinição da rede escolar, onde propôs manter abertas todas escolas
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primárias e jardins de infância do concelho de Celorico da Beira, que para
já foi aceite. Justificou a proposta apresentada, junto da Direção Regional,
e perante um número tão diminuto de alunos, que o município tem um
curso um projeto de requalificação de escolas, situação que a Direção
Regional aceitou.-------------------------------------------------------------------------------------Regista com tristeza a diminuição acentuada do número de alunos
na região, verificando-se que o número de turmas nas escolas é cada vez
mais reduzido. É necessário trazer alunos para a região, caso contrário,
daqui alguns anos, o Interior fica cada vez mais vazio e as escolas sem
alunos. Esta situação é o espelho da falta de apostas e iniciativas por parte
do poder central, no incentivo à natalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de um estudo
no Observador, relativo à estimativa de alunos no ano 2021. As estimativas
de curto prazo sobre as matrículas no sistema educativo, apontam para
uma redução acentuada do número de alunos. Assim, entre 2014/2015 e
2020/2021 perder-se-ão 60 mil alunos do 1.º ciclo do ensino básico e 28 mil
alunos do 3.º ciclo do ensino básico. A queda demográfica dos anos de
crise económica produzirá efeitos no sistema educativo, com menos
crianças a entrar no sistema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos disse que um dos problemas
prende-se com a evolução das famílias, ou seja, os casais optam por ter
cada vez menos filhos. O outro problema é o efeito bola de neve,
provocado pela concentração do investimento no Litoral, o que vai atrair
mais gente, ao contrário do Interior, em que cada vez são menos votantes
e, por conseguinte, onde o investimento é menor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara agradeceu o empenho e
dedicação do Senhor Vereador Manuel Portugal em defesa das escolas e
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jardins de infância do concelho, aquando a reunião em Coimbra, sobre a
redefinição da rede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos referiu que consta na opinião
pública, a publicação de imagens via Facebook, onde se pode ver o
Senhor Chefe de Gabinete e outras pessoas, num autocarro do município,
que se deslocou para um jogo de futebol. Questiona, se esta situação é
verdade e se foi autorizada pelo Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento
de que foi rececionado no município, um ofício do Sporting Clube
Celoricense, solicitando a cedência do autocarro e que foi deferido à
semelhança de outros, nomeadamente para o jogo Paços de Ferreira –
Benfica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda sobre este assunto, o Senhor Vereador Victor Santos
esclareceu que a sua preocupação não passa pelas fotos postadas no
Facebook, mas sim, pelo facto do Senhor Chefe de Gabinete, que é
candidato assumido à Câmara Municipal de Celorico da Beira, fazer um
aproveitamento dos eventos e dos meios do Município, para promoção
pessoal. Considera, uma falta de ética e falta de lealdade para com o
Senhor Presidente da Câmara, uma vez que os pedidos de transporte
deveriam ser presentes a reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que dão entrada no
município um número considerável de solicitações, provenientes de várias
entidades, que são despachadas diretamente para o Encarregado Geral,
por forma a organizar em termos de transporte e logística. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos disse que o aproveitamento
político dos eventos pelo Senhor Chefe de Gabinete e candidato à Câmara
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Municipal é frequente e, não tendo o mesmo qualquer cuidado de reserva,
para com as competências do Senhor Presidente da Câmara, ao ser
conivente com estas situações, no futuro, este executivo poderá ser
acusado de beneficiar a candidatura do Senhor Chefe de Gabinete.
Consta-se ainda, em termos públicos, que o transporte não foi extensivo à
população em geral, mas sim, restrito a algumas pessoas, daí a sua
questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne ao assunto em debate, o Senhor Vereador José
Luís Cabral fica admirado que ninguém se refira à cedência do transporte
aquando do jogo Paços de Ferreira – Benfica. Não existe, nesta situação,
qualquer aproveitamento político, uma vez que existe um pedido, por
escrito, e que foi deferido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos não está preocupado que esta
situação beneficie ou prejudique o Senhor Chefe de Gabinete, agora
quando se assumiu como candidato e por uma questão de ética, deveria
ter saído do lugar que ocupa, uma vez que tem um contacto privilegiado
com o Senhor Presidente da Câmara e até toma decisões em proveito
próprio, nomeadamente o uso de um veículo do município, para a sua
própria promoção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Luís Cabral referiu, uma vez mais, que o
Senhor Chefe de Gabinete, foi assistir ao jogo de futebol, como qualquer
outro cidadão deste concelho. --------------------------------------------------------------------De seguida, distribuiu pelos presentes, documento extraído da
revista “Exame”, onde o concelho de Celorico da Beira foi notícia, pela sua
missão ao Japão, com o intuito de promover e divulgar o queijo Serra da
Estrela, mas também servir de entreposto no seu escoamento. No final de
2016, surgiu a possibilidade de projetar os produtos do concelho
internacionalmente, concretamente no mercado japonês, onde, com o
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apoio da Associação de Amizade Portugal Japão – AAPJ, o Solar do
Queijo Serra da Estrela espera mostrar o concelho, a região e os produtos.
Numa primeira abordagem àquele mercado, a grande aposta do município,
numa estratégia concertada com outros municípios e entidades, passa por
divulgar produtos como o queijo Serra da Estrela, apresentando-o como
produto “gourmet”, assim como o requeijão e o borrego, todos eles
certificados com garantia de qualidade. Mas também o azeite, um produto
com alto teor de qualidade e em vias de certificação.--------------------------------------Explicou a Associação de Amizade Portugal Japão (AAPJ), tem
como missão, há mais de três décadas, estreitar os laços de amizade entre
Portugal e o Japão, promovendo o intercâmbio cultural e económico. Hoje
é a principal impulsionadora de muitos dos projetos empresariais que estão
a dinamizar algumas regiões de Portugal. ----------------------------------------------------Endereçou os parabéns ao Solar do Queijo, Gabinete de Informática
e Turismo, na pessoa do Dr. João Carlos Morgado, pelo trabalho
desenvolvido e empenho demonstrado em todo este processo. Destacou a
realização de um filme promocional, alusivo ao concelho de Celorico da
Beira, onde mostra a feitura do queijo, numa queijaria, incluído num cartão
com uma pen incorporada. ------------------------------------------------------------------------Propôs um Voto de Louvor à Associação Amizade Portugal Japão,
na pessoa do Presidente da Direção, Dr. João Ribeiro, pela iniciativa da
Associação na missão desenvolvida no Japão, em que o município de
Celorico da Beira esteve presente. Desta forma, a Associação é credora de
respeito, por toda a organização e profissionalismo demonstrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos congratulou-se com a ideia
inovadora do cartão com uma pen incorporada, solicitando, se possível, um
exemplar. Considera, que os resultados da iniciativa que foram
transmitidos são de louvar, e espera que possam contribuir para Celorico
da Beira sair do marasmo em que se encontra. --------------------------------------
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--------Relativamente ao Voto de Louvor apresentado, e uma vez que o
Senhor Vereador José Luís Cabral considera que o papel da Associação
Amizade Portugal Japão é louvável, subscreve o mesmo. -------------------------------Questiona, em que fase se encontra o investimento previsto para a
zona industrial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que existem
vários investidores interessados em instalar-se na zona industrial. Foi
realizado um fórum sobre o empreendedorismo, no auditório da Biblioteca
Municipal, onde estiveram presentes alguns investidores, bem como
comerciantes locais, onde lhe foi dado a conhecer os apoios e programas
criados pelo Governo para apoio à criação de empresas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Portugal disse que já havia alertado
para a necessidade de aprovação do Regulamento do Parque Industrial
A25, por forma a capitalizar investimento a médio e longo prazo, criando
condições à fixação de pessoas e empresas. É de opinião, que a autarquia
ceda o terreno por um valor simbólico, impondo contrapartidas,
nomeadamente em termos de empregabilidade. --------------------------------------------No que diz respeito à representação do município no Japão,
congratulou-se com esta iniciativa de investimento direto. Existem vários
produtos no concelho que podem ser comercializados, como por exemplo o
tão afamado queijo, ex-líbris da região, considerado o melhor em termos de
paladar. -------------------------------------------------------------------------------------------------Congratulou-se com a inovação tecnológica apresentada (cartão
com pen), endereçando os parabéns aos técnicos do município, pela sua
elaboração. --------------------------------------------------------------------------------------------Corrobora do Voto de Louvor apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara reconhecendo o
trabalho do Dr. José Luís, que representou o executivo no Japão, bem
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como da Associação Amizade Portugal Japão, na promoção e divulgação
de produtos do concelho, bem como do património. ---------------------------------------Endereçou também, os parabéns aos funcionários do Gabinete de
Informática, pelo trabalho que desenvolveram neste projeto, como a
criação de um cartão com pen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo, aprovou, por unanimidade, o Voto de Louvor
apresentado pelo Senhor Vereador José Luís Saúde Cabral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SECÇÃO DE CONTABILIDADE-----------------------------------------------------1.1 ASSUNTO: FUNDO DE MANEIO - DESLOCAÇÃO AO JAPÃO
– RATIFICAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação interna, da Secção de Contabilidade, com
registo n.º 973, de 19/04/2017, referindo que entre os dias 21 a 29 de abril,
no âmbito do “Projeto de Apoio à Internalização das Empresas
Portuguesas no Japão”, e ao qual o município de Celorico da Beira aderiu,
promovido pela Associação de Amizade Portugal Japão, existe a
necessidade da realização de despesas de representação com a respetiva
deslocação. Foi criado um fundo de maneio no valor de 3.000€, tendo
como responsável pela sua movimentação o Senhor Vice-Presidente da
Câmara, José Luís Saúde Cabral. --------------------------------------------------------------Sobre o assunto, foi proferido despacho do Senhor Presidente da
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, nos termos da lei, deliberou, por unanimidade,
ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de
19/04/2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 ASSUNTO: 5.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP´S 2017 -
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--------Foi presente informação interna, datada de 28/04/2017, com registo
n.º 1051, submetendo para aprovação a 5.ª Alteração ao Orçamento e
GOP’s de 2017, documento cuja cópia se anexa a esta ata (1),
considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta
respeitante a esta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara referiu que a alteração agora
apresentada tem como objetivo essencial reforçar a rubrica do PPI, relativa
à requalificação do Largo 5 de outubro (Santa Maria) em 15.000€, tendo
em conta os valores finais do projeto. Foi também efetuado um reforço de
16.000€, na rúbrica relativa a transferências correntes para as freguesias,
tendo em consideração um pedido de apoio financeiro da União de
freguesias da Rapa e Cadafaz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 5.ª Alteração
ao Orçamento e GOP´s, referentes ao ano de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SECÇÃO DE TRÂNSITO E VIAS MUNICIPAIS ---------------------------------2.1 ASSUNTO: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO - "REQUALIFICAÇÃO
DOS ARRUAMENTOS DO LOTEAMENTO CELURBA EM CELORICO DA
BEIRA” -------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Irmãos Almeida Cabral, Lda. -----------------------------------------Foi presente informação técnica, com o registo interno n.º 1050, de
28/04/2017, dando conhecimento de que tendo o requerente assinado
contrato de empreitada da obra de requalificação dos arruamentos do
Loteamento da Celurba, em Celorico da Beira, com a Câmara Municipal de
Celorico da Beira, e pretendendo realizar as respetivas obras, na Rua
Joaquim da Silva Pereira e Rua Amália Rodrigues, na localidade de
Celorico da Beira, durante 90 dias úteis, informa a Técnica que o parecer
das forças de segurança é favorável. Informa ainda, que poderá o
executivo

municipal

autorizar

as

respetivas

obras

nos

referidos
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arruamentos, bem como, o respetivo corte de trânsito, exceto a moradores
e exceto cargas e descargas, nos termos da Lei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização das
obras nos referidos arruamentos, bem como, o corte de trânsito
exceto a moradores e exceto cargas e descargas, nos termos
descritos na informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 ASSUNTO: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO - "ALTERAÇÃO DE
MOBILIDADE PEDONAL NA EN 16 E ALTERAÇÃO NA RUA 25 DE
ABRIL" -------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Marcolino & Filhos Construções e Pedreiras, Lda. ----------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 1049, de
27/04/2017, dando conhecimento de que tendo o requerente assinado
contrato de empreitada da obra de alteração de mobilidade pedonal na
EN16, e alteração na Rua 25 de abril, com a Câmara Municipal de Celorico
da Beira, e pretendendo realizar as respetivas obras, na Rua 25 de abril /
Avenida Dr. Marques Fernandes / Rua Sacadura Cabral / Praça da
República / Rua Bombeiros Voluntários / Rua Dom João de Oliveira Matos,
na localidade de Celorico da Beira, durante 60 dias úteis, informa a
Técnica, que o parecer das forças de segurança é favorável. Informa ainda,
que o executivo municipal poderá autorizar as respetivas obras nos
referidos arruamentos, nos termos da Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Portugal sugeriu, dar continuidade ao
passeio na Rua 25 de Abril, não interrompendo no entroncamento da Rua
da Amoreira, uma vez que nesse local se encontra uma pessoa com
mobilidade condicionada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Senhor Presidente da Câmara disse que irá analisar
a viabilidade da proposta apresentada. -------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização das
obras nos referidos arruamentos, nos termos descritos na informação
técnica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3

ASSUNTO:

PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

PARA

A

REALIZAÇÃO DE CONVÍVIO EM ESPAÇO PÚBLICO ----------------------------------Requerente: Junta de Freguesia de Minhocal -----------------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 1046, de
27/04/2017, dando conhecimento de que foi solicitado pela Junta de
Freguesia do Minhocal autorização para ocupação de espaço público para
a realização de um convívio entre a população do Minhocal, no próximo dia
6 de agosto de 2017, na Rua do Eirô, bem como, o corte de trânsito na
referida Rua desde as 09:00h do dia 04/08 e as 14:00h do dia 07/08. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do
espaço público para realização do evento, assim como o corte de
trânsito, desde que os condicionalismos apresentados no parecer da
GNR

sejam

cumpridos,

devendo

para

o

efeito

os

serviços

administrativos darem cumprimento ao estipulado na informação
técnica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. UNIÃO DE FREGUESIAS DA RAPA E CADAFAZ ----------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO --------------------------------------------------------Foi presente ofício, da União de Freguesias da Rapa e Cadafaz,
datado de 24/03/2017, com registo de entrada n.º 3221, solicitando apoio
monetário para a realização das obras da cobertura do Salão Recreativo
que se encontra em ruína parcial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio
monetário no valor de 16.000€, à União de Freguesias da Rapa e
Cadafaz, para realização das referidas obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. LIGA DOS AMIGOS DE ALDEIA DA SERRA -----------------------------------ASSUNTO: CEDÊNCIA DE ESPAÇO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE
ALDEIA DA SERRA --------------------------------------------------------------------------------Foi presente ofício, da Liga dos Amigos de Aldeia da Serra, com
registo de entrada n.º 3436, de 29/03/2017, solicitando o edifício da escola
primária de Aldeia da Serra, uma vez que se encontra devoluto, tendo
como objetivo não só a obtenção de um espaço de maiores dimensões
para o desenvolvimento das atividades anualmente definidas, mas também
seria uma forma de reabilitar o edifício que se encontra em estado de
degradação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse que terá de ser elaborado
um contrato de comodato, por forma a efetivar esta cedência, sugerindo
um prazo de 10 anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder as instalações da
escola primária, sita em Aldeia da Serra, à liga dos Amigos de Aldeia
da Serra, pelo prazo de 10 anos, mediante a elaboração de um
contrato de comodato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. CASA DAS BEIRAS DE LISBOA ---------------------------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE COLABORAÇÃO -----------------------------------------Foi presente ofício, da Casa das Beiras Lisboa, datado de
11/04/2017, com registo de entrada n.º 4078, dando conhecimento de que
no dia 6 de maio, irá comemorar o seu aniversário, convidando o executivo
a estar presente. Considerando a importância de dar continuidade ao
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trabalho desenvolvido pela Casa das Beiras, solicitam a colaboração do
município no custeamento do placar publicitário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos verifica pelo ofício enviado, que
esta instituição solicita um apoio de 100%, sobre o valor total da despesa,
situação com a qual não concorda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Senhor Presidente da Câmara propôs a
atribuição de um apoio monetário de 50%, relativamente ao valor total da
despesa apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio
monetário

de

50%,

relativamente

ao

valor

total da

despesa

apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. CENTRO CULTURAL DE CELORICO DA BEIRA -----------------------------ASSUNTO: NÚCLEO DE ARTES E OFÍCIOS --------------------------------------Foi presente ofício, em nome do Núcleo de Artes e Ofícios, com
registo de entrada n.º 1048, datado de 12/04/2017, dando conhecimento do
Projeto da criação do referido Núcleo, solicitando apoio nas variadas
componentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que foi
rececionado na autarquia, uma proposta elaborada por cinco promotoras
do concelho de Celorico da Beira, relativamente à criação do Núcleo de
Artes e Ofícios de Celorico da Beira. Solicitam, para a sua concretização e
abertura ao público, o Antigo Posto de Turismo, bem como, um
computador com ligação à internet, impressora e telefone; criação,
execução e colocação do lettring identificativo do local; material de
escritório; pagamento dos custos com eletricidade, água, telefone e internet
e limpeza semanal do espaço. ------------------------------------------------------------
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--------Face ao solicitado, não vê inconveniente na cedência do espaço,
apesar de considerar que o mesmo deveria ser colocado à exploração. No
que concerne a todas as outras solicitações, é de opinião que esta situação
poderá entrar em conflito com o comércio local, uma vez que terá também
uma vertente comercial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Portugal considera que a proposta
apresentada é de louvar e entende o objetivo deste Núcleo. Contudo,
existe um espaço destinado a este tipo de iniciativas, que é o Centro
Cultural, onde estes produtos poderão ser expostos. --------------------------------------Acrescentou, que no Posto de Turismo, gostaria de ver outro tipo de
projeto, por forma a valorizar o espaço e ao mesmo tempo, promover o
concelho de Celorico da Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao projeto apresentado, o Senhor Vereador Victor
Santos referiu, que se os objetivos da Associação forem as vendas,
concorda com o que foi dito. Contudo, os objetivos elencados no
documento, e com os quais concorda, não se referem a vendas, mas sim,
a várias iniciativas desejáveis e necessárias, cujo objetivo é no âmbito da
promoção do concelho. Além de toda esta situação, deveria acompanhar
esta proposta os Estatutos do Núcleo. ---------------------------------------------------------Disse ainda, que é necessário conhecer os objetivos concretos deste
Núcleo, e que se forem de encontro aos elencados no projeto, considera
que é de apoiar. Nesse caso, o espaço solicitado seria o ideal, por estar
localizado numa das entradas da Vila e que necessita de ser revitalizado.
Relativamente ao espaço do Centro Cultural, é de opinião que o mesmo é
destinado a eventos pontuais, e no qual poderiam ser realizadas
exposições de artesanato, sendo esta, uma forma de divulgação de
produtos produzidos por pessoas do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da
ordem de trabalhos, por forma a ser complementado com os estatutos
do Núcleo de Artes e Ofícios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------ASSUNTO: DESTAQUE DE PARCELA ----------------------------------------------Foi presente informação técnica, relativa ao requerimento n.º 655,
processo n.º 78/2016, de 06/12/2016, dando conhecimento de que após
deslocação ao local com o Senhor Presidente da Câmara Municipal e a fim
de dar cumprimento à deliberação de reunião de câmara de 22/02/2017,
propõe que se mantenha o teor da informação técnica anterior, documento
cuja cópia se anexa a esta ata (2), considerando-se integralmente
reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque da
parcela de terreno, nos termos descritos na informação técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. SENHOR VICE - PRESIDENTE DA CÂMARA ----------------------------------ASSUNTO: FÉRIAS ------------------------------------------------------------------------Foi presente, requerimento do Senhor Vice-Presidente da Câmara,
José Luís Saúde Cabral, com registo n.º 969, de 19/04/2017, dando
conhecimento de que se encontrará de férias no período de 24/07/2017 até
28/07/2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram 12:10h e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata, que
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vai ser assinada, pelo Senhor Presidente e por mim, Sónia Cristina de
Almeida Salgado Fernandes, que a secretariei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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