Ata n.º 10/2017 de 17/05/2017

---------------------------------------- ATA N.º 10/2017 --------------------------------------------Aos 17 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 Vice-Presidente, José Luís Saúde
Cabral, estando também presentes os Senhores Vereadores: --------------------------Manuel António de Almeida Portugal; --------------------------------------------------Victor Martins Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta reunião, o Senhor Presidente da Câmara Municipal,
José Francisco Gomes Monteiro, por se encontrar em representação do
Município e 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA
19/04/2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a ata n.º 8, da reunião ordinária do Executivo de
19/04/2017, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura e feitas as devidas alterações, foi a
mesma aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA ------------------------------------------
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--------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento da
correspondência recebida: ------------------------------------------------------------------------Email da ANMP, com registo de entrada n.º 4521, de 28/04/2017,
remetendo

para

conhecimento

cópia

da

comunicação

relativa

à

Conferência mundial dos Presidentes de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. INTERVENÇÕES ------------------------------------------------------------------------Iniciados os trabalhos, o Senhor Vice-Presidente da Câmara
questionou se algum dos Senhores Vereadores tinha algum assunto a
colocar perante o Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Portugal fez referência à Ação de
Formação de Técnicas de Tapeçaria e Vestuário, a decorrer na Biblioteca
Municipal, parceria estabelecida entre a Câmara Municipal e o Modatex –
Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e
Lanifícios, congratulando-se com a colaboração das formandas na
execução dos fatos para as marchas escolares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento da
realização de um desfile de moda, no dia 28/05, organizado pela Docente
da disciplina de Físico-Química, Prof.ª Marta Antunes, e turmas do 7.º ano,
com intuito de angariar fundos, para aquisição de equipamentos para o
laboratório da escola. Louvou a iniciativa da Docente, bem como do
Agrupamento. -----------------------------------------------------------------------------------------De seguida, destacou o sarau cultural realizado no Centro Cultural,
no Dia Internacional da Família, no âmbito do mês da prevenção dos maus
tratos na infância, organizado pela CPCJ, Agrupamento de Escolas e
Câmara Municipal. Foram realizadas várias atividades, nomeadamente na
área da dança, música e teatro. Felicitou a CPCJ pelo trabalho que tem
desenvolvido ao longo do tempo, nas variadas atividades que tem
realizado. ----------------------------------------------------------------------------------------
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--------Disse ainda, que é intenção do executivo integrar estes alunos nas
atividades a desenvolver no dia 01/06, Dia Mundial da Criança, bem como
nas atividades que pretendem organizar durante os meses de verão, dando
a conhecer o trabalho desenvolvido por este grupo de alunos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Portugal deu conhecimento de que
existe na Escola o clube de música e dança, onde são desenvolvidas
várias atividades à quarta-feira à tarde, resultado que se pode verificar no
sarau cultural. -----------------------------------------------------------------------------------------Realçou também, o trabalho que tem sido desenvolvido pelos alunos
dos cursos profissionais, nomeadamente na área de hotelaria, que
participaram numa prova regional dos Eco-cozinheiros, na Escola de
Hotelaria e Turismo de Coimbra. As provas dos Eco-cozinheiros são o
culminar do projeto da alimentação saudável e sustentável, onde se propõe
a

criação

de

eco-ementas

que

sejam

saudáveis,

mas

também

sustentáveis, cujo objetivo é serem reprodutíveis nas cantinas escolares e
que possam desta forma servir de exemplo para uma mudança na
alimentação das crianças e jovens, tendo obtido o 2.º lugar na
classificação. Fez um agradecimento ao Chef António e alunos, pelo
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nesta área que por vezes não é
visível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, deu conhecimento de que dia 25/05, irá ser inaugurada a
Biblioteca Escolar do Agrupamento – Sacadura Cabral, com a presença da
Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares, Dr.ª Manuela
Pargana Silva, convidando o executivo a estar presente. A Biblioteca
Escolar oferece recursos diversificados, apoia as aprendizagens, contribui
para a inovação das práticas educativas, promove a literacia da
informação, tecnológica e digital e forma leitores críticos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------1. SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------ASSUNTO: PLANO DIRETOR MUNICIPAL ----------------------------------------ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO -----------------------------------------------------TRANSPOSIÇÃO DAS NORMAS DO POPNSE PARA O PDM DE
CELORICO DA BEIRA-----------------------------------------------------------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 1099, de
03/05/2017, relativamente ao assunto identificado em epígrafe, documento
cuja cópia se anexa a esta ata (1), considerando-se integralmente
reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, e em conformidade com
a proposta técnica apresentada, dar continuidade à tramitação do
procedimento de alteração por adaptação, previsto no art.º 121.º do
RJIGT (D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio), dando, no entanto, conta à
entidade que tutela todos os Municípios, mais concretamente a
ANMP, do seu desacordo com a transposição das Normas do Plano
de Ordenamento do PNSE para o PDM do Município, por considerar: ----------1. Ser uma imposição legal, sem verdadeira auscultação dos
cidadãos e até da autarquia, na gestão do seu território; ----------------------------2. Que poderá impor sanções, como a suspensão das normas
do PDM que devem ser alteradas, não podendo, na área abrangida,
haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a
alteração ao uso do solo, enquanto durar a suspensão; -----------------------------3. Que poderá impor a rejeição de candidaturas de projetos a
benefícios ou subsídios outorgados por entidades ou serviços
públicos nacionais ou comunitários, bem como a não celebração de
contratos-programa, até à regularização da situação. --------------------------------Mais foi deliberado, comunicar à CIM-BSE e Associação de
Municípios da Cova da Beira, a realização de uma reunião com os
municípios que integram o PNSE e outros, para debater as
implicações da Transposição das Normas dos PEOT (Planos
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Especiais de Ordenamento do Território), para os PDM dos
Municípios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SECÇÃO DE TRÂNSITO E VIAS MUNICIPAIS ---------------------------------2.1 ASSUNTO: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO - "BENEFICIAÇÃO
DA EM 581 (CRUZAMENTO DO BARAÇAL - LIMITE DO CONCELHO)"----------Requerente: João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções,
Ld.ª -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 1150, de
09/05/2017, dando conhecimento de que tendo o requerente assinado
contrato de empreitada da obra de Beneficiação da EM 581 (Cruzamento
do Baraçal – Limite do Concelho), com a Câmara Municipal de Celorico da
Beira, e pretendendo realizar as respetivas obras, na Estrada Municipal,
desde o entroncamento Baraçal/Maçal do Chão e o Limite do Concelho de
Celorico da Beira com Trancoso, até ao próximo dia 27/05/2017, informa a
Técnica que o parecer das forças de segurança é favorável. Informa ainda,
que poderá o executivo municipal autorizar as respetivas obras na referida
via, bem como, o respetivo corte de trânsito, nos termos da Lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização das
obras na referida via, bem como, o corte de trânsito, nos termos
descritos na informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA
EM HONRA DO DIVINO ESPIRÍTO SANTO, NO RECINTO DA ESCOLA----------Requerente: Comissão de Festas de Aldeia da Serra -------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 1143, de
09/05/2017, dando conhecimento de que foi solicitado pela Comissão de
Festas de Aldeia da Serra, autorização para realização da Festa em Honra
do Divino Espírito Santo, no recinto da escola, na localidade de Aldeia da
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Serra, com previsão de 300 participantes, a realizar nos dias 03 e 04 de
junho de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar ocupação do
recinto da escola, para a realização da festa em Honra do Divino
Espírito Santo, nos dias 03 e 04 de junho de 2017, nos termos
descritos na informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 ASSUNTO: V CAMINHADA DA LIGA PORTUGUESA CONTRA
O CANCRO -------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Liga Portuguesa Contra o Cancro ---------------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 1179, de
11/05/2017, dando conhecimento de que a requerente, solicita autorização
para a realização no Concelho de Celorico da Beira, da V Caminhada da
Liga Portuguesa Contra o Cancro, a realizar no dia 21 de maio de 2017,
com inicio pelas 09h00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da V
Caminhada da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no dia 21 de maio de
2017, nos termos descritos na informação técnica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 ASSUNTO: MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA - PEDIDO DE
PARECER ---------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Associação Clube Rodas do Inferno------------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 1180, de
11/05/2016, dando conhecimento de que a requerente solicita parecer
favorável, referente à passagem do “6º Passeio Motorizadas 49,9cc”, por o
Concelho de Celorico da Beira, que pretende levar a efeito no próximo dia
18 de junho de 2017, entre as 08h00 e as 15h00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável,
para a passagem pelo Concelho de Celorico da Beira, do “6.º Passeio
Motorizadas 49,9cc”, nos termos descritos na informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. GABINETE TÉCNICO FLORESTAL -----------------------------------------------ASSUNTO: LIMPEZA DE TERRENO -------------------------------------------------Foi presente informação interna, datada de 03/05/2017, com registo
n.º 1070, dando conhecimento de que foi apresentada uma queixa verbal,
no dia 24/04/2017, dando conta da existência de dois terrenos,
nomeadamente no Lugar da Tapada e Rua da Corredoura, freguesia de S.
Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego, que se encontram ocupados
com mato e silvas, constituindo risco de incêndio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos

termos

da

informação,

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade, notificar os proprietários dos terrenos identificados em
epígrafe, para proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço,
no prazo de 15 dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. IVAN RAIMUNDO GOMES------------------------------------------------------------ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ----------------------------------Foi presente ofício, com registo de entrada n.º 3263, de 24/03/2017,
em nome do Pastor Ivan Raimundo Gomes, solicitando um espaço, para a
realização das sessões de culto da congregação religiosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento de que o
requente pretende um espaço físico para realização das sessões de culto
da sua congregação religiosa que conta já com cerca de 100 fiéis. As
sessões têm decorrido num espaço na zona do Baraçal, que não reúne
condições de higiene e segurança. Segundo o requerente, a participação
dos fiéis de etnia cigana nas sessões de culto tem contribuído, à
semelhança de outros municípios, para a sua melhor integração na vida
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social e comunitária. Referem ainda, que a obtenção de um espaço físico
com melhores condições, como por exemplo, uma escola do concelho que
se encontre devoluta, seria essencial para o prosseguimento e melhoria do
bom trabalho que já tem vindo a ser efetuado por esta congregação. ----------------Face ao exposto, é de opinião que o assunto seja retirado e
analisada a sua viabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Portugal é de opinião que esta
solicitação não passa pela cedência do espaço, mas sim, e uma vez que
está em análise o realojamento da comunidade de etnia cigana, talvez
possam ser integrados neste estudo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da
ordem de trabalhos, por forma a ser analisada a sua viabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. SECÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E FAMÍLIA ----------------------------ASSUNTO:

ISENÇÃO

DE

TAXA

DE

CONSERVAÇÃO

E

TRATAMENTO DE ESGOTOS E TARIFA DE SANEAMENTO ------------------------ISENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO----------------------------Foi presente informação interna, com registo n.º 1154, de
10/05/2017, dando conhecimento de que foi solicitado pela munícipe
referida na informação, a isenção de taxa de conservação e tratamento de
esgotos e tarifa de saneamento, bem como a isenção da interrupção de
fornecimento anteriormente solicitada, uma vez tratar-se de uma situação
de carência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a munícipe
identificada na informação interna, da interrupção de fornecimento de
água, no valor de 21.70€. ------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, conceder a isenção requerida pela munícipe,
nos termos da informação técnica. ---------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. TURISMO CENTRO DE PORTUGAL ----------------------------------------------ASSUNTO: PROJETO NOVELA DA TV GLOBO EM LINHARES DA
BEIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente ofício do Turismo Centro de Portugal, com registo de
entrada n.º 4882, datado de 24/04/2017, solicitando parceria do município
de Celorico da Beira, para alojamento e refeições da equipa de filmagens
da nova novela da TV Globo, em Linhares da Beira.---------------------------------------Nesta sequência, foi presente email, com registo de entrada n.º
5074, de 11/05/2017, informando que, conforme comunicação do
representante da TV Globo em Portugal, as gravações da novela em
Linhares da Beira, já não se vão realizar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

ASSOCIAÇÃO

DE

AMIGOS

DAS

FORÇAS

ARMADAS

PORTUGUESAS-------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: CONVITE PARA MEMBRO CONSELHEIRO DA AFA-----------Foi presente email, com registo de entrada n.º 4513, de 27/04/2017,
da Associação de Amigos das Forças Armadas Portuguesas, convidando o
Município para membro Conselheiro da AFA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o convite da
Associação

dos

Amigos

das

Forças

Armadas, para

Membro

Conselheiro da AFA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

CONTRATO

DE

COMODATO

CELEBRADO

ENTRE

O

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA E LIGA DOS AMIGOS DE
ALDEIA DA SERRA --------------------------------------------------------------------------------Foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
com registo interno n.º 1158, datada de 10/05/2017, remetendo para
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ratificação o contrato de comodato celebrado entre a Câmara Municipal e a
Liga dos Amigos de Aldeia da Serra, relativo à cedência gratuita do Edifício
da Escola Primária, de Aldeia da Serra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as assinaturas
do contrato de comodato, celebrado entre a Câmara Municipal de
Celorico da Beira e a Liga dos Amigos de Aldeia da Serra, relativo à
cedência gratuita do Edifício da Escola Primária de Aldeia da Serra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. APEMETA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS DE
TECNOLOGIAS AMBIENTAIS ------------------------------------------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO - SEMINÁRIO "O SETOR DA
ÁGUA"--------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente, para conhecimento, email da APEMETA, com registo
de entrada n.º 4774, de 04/05/2017, sobre assunto em título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------ASSUNTO: MAPA DE OBRAS PARTICULARES ---------------------------------Foi presente, para conhecimento, mapa de 17/05/2017, relativo à
relação de processos de arquitetura e especialidades, sobre os quais
recaiu despacho do Senhor Presidente, nos termos da delegação de
competências da Câmara Municipal, documento cuja cópia se anexa a esta
ata, considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em
pasta respeitante a esta reunião (2). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. SECÇÃO DE CONTABILIDADE ---------------------------------------------------ASSUNTO:

MINUTA

DE

PLANO

DE

PAGAMENTOS

DA

COMPONENTE PÚBLICA NACIONAL - ALDEIAS HISTÓRICAS --------------------Foi presente informação interna, da Secção de Contabilidade, com
registo n.º 1201, de 11/05/2017, remetendo em anexo (3), a comunicação e
a minuta de acordo para pagamento da componente pública nacional dos
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Municípios, relativa às candidaturas já aprovadas da Eficiência Estratégica
Coletiva do PROVERE, para aprovação por parte do Executivo Municipal. ---------Mais informa, que os valores relativos ao Município de Celorico da
Beira para 2017 e 2018, já se encontram cabimentados e comprometidos.
Os valores de 2016 já se encontram liquidados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de
acordo de pagamento da componente pública nacional, relativa às
Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento
Turístico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO---------------------------------------------------------ASSUNTO:

PARTICIPAÇÃO

DE

OCORRÊNCIA

NA

EN16

(CARREGAIS – RATOEIRA) ---------------------------------------------------------------------Foi presente informação, da Secção de Património, com registo
interno n.º 1133, datada de 08/05/2017, informando que, aquando da
limpeza de vias com uma motorroçadoura foram projetadas pedras que
provocaram a quebra de um vidro lateral traseiro esquerdo de uma viatura
que circulava na via. --------------------------------------------------------------------------------Mais informa, que o proprietário do veículo apresentou um orçamento
de reparação no montante de 138,97€, e uma vez que a franquia do seguro
é de 125€, não se justifica acionar o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos disse que estes acidentes têm
sido recorrentes e nunca foi apresentado qualquer relatório, por parte do
responsável do serviço, sobre os procedimentos e circunstâncias dos
mesmos. Considera, que não são cumpridas as normas de segurança na
realização destes trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento
da reparação do dano causado no veículo automóvel, propriedade do
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Senhor Hugo Santos Caetano, no montante de 138,97€, diretamente à
Carglass, conforme orçamento anexo à informação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram 11:15h e nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente
deu por encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata,
que vai ser assinada, pelo Senhor Vice-Presidente e por mim, Sónia
Cristina de Almeida Salgado Fernandes, que a secretariei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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