Ata n.º 11/2017 de 07/06/2017

---------------------------------------ATA N.º 11/2017----------------------------------------------Aos 07 dias do mês de junho 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta reunião os Senhores Vereadores Victor Martins
Santos e 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 FALTAS------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do pedido de
justificação de falta à reunião do dia 17/05/2017, por motivos de baixa
médica, apresentado pelo Senhor Vereador Luís Carlos Fernandes Santos,
através de email com registo de entrada n.º 5325, de 18/05/2017. --------------------De seguida, deu conhecimento do pedido de justificação de falta à
presente reunião, por motivos pessoais, apresentado pelo Senhor
Vereador Victor Santos, através de email com registo de entrada n.º 6061,
de 07/06/2017. ----------------------------------------------------------------------------------------O Executivo considerou as faltas justificadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA
03/05/2017 --------------------------------------------------------------------------------------
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--------Foi presente a ata n.º 9, da reunião ordinária do Executivo de
03/05/2017, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura e feitas as devidas correções, foi a
mesma aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA
17/05/2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a ata n.º 10, da reunião ordinária do Executivo de
17/05/2017, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura e feitas as devidas correções, foi a
mesma aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Presidente
da Câmara, por não ter estado presente na reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente nesta reunião a munícipe Helena Cruz, começou por
apresentar a sociedade Convite Vanguarda Lda., constituída recentemente,
cujo objetivo é a exploração de um estabelecimento hoteleiro vocacionado
para turismo de saúde e turismo sénior, no concelho de Celorico da Beira.
Esta sociedade, tem como prioridade a organização, prestação e
comercialização de pacotes integrados, agregando o transporte de
passageiros, prestação de cuidados de saúde, reabilitação física, bemestar físico, recobro e lazer, tendo como segmento de mercado a
população sénior. Disse ainda, que para a concretização deste projeto, é
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necessário a cedência, por parte do município, de um lote de terreno, no
Loteamento Quinta dos Cedros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que este
assunto faz parte da ordem de trabalhos da presente reunião. Congratulase com o projeto apresentado, até porque, vai criar postos de trabalho e
dinamizar o concelho de Celorico da Beira. Relativamente ao lote de
terreno solicitado, no Loteamento Quinta dos Cedros, deu conhecimento de
que está previsto também para esse local, a instalação de uma clínica de
hemodiálise, da Fundação Renal Portuguesa. Questiona, para quando está
previsto o investimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Também presente nesta reunião o munícipe Manuel Cruz, sócio da
empresa Convite Vanguarda Lda., deu conhecimento de que o projeto
apresentado é no âmbito de uma candidatura ao Portugal 2020, cujo
investimento é de 2.871.378,23€ e prevê a criação de 17 postos de
trabalho direitos e permanentes, que pretendem aumentar para 25. Disse
ainda, que o projeto está em fase de elaboração, prevendo o seu início
para outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o Senhor Vereador Manuel Portugal disse
congratular-se com todos os projetos previstos para o concelho de Celorico
da Beira, desde que seja um investimento que não colida com outras
unidades de negócio. Como já referido pelo Senhor Presidente da Câmara,
foi aprovada a instalação de uma clínica de hemodiálise para esse local,
que espera, não colida com a iniciativa prevista. Questiona, qual a área de
terreno pretendida, ao que o munícipe Manuel Cruz referiu cerca de
4.000m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------Alertou, para os vários fatores a ter em conta, aquando um
investimento deste género. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------De seguida, o Senhor Vereador José Luís Cabral destacou o facto
de os investidores apresentarem o seu projeto e tipo de investimento, nesta
reunião. Efetivamente, está previsto também para este Loteamento, a
instalação de uma clínica de hemodiálise, da Fundação Renal Portuguesa,
cujo lançamento da primeira pedra será no dia 10 de junho. Projeto este,
que poderá ser complementado com o ora apresentado. Em primeiro lugar,
é necessário efetuar um levantamento do local, por forma a verificar as
opções existentes e a disponibilidade em termos de áreas.------------------------------Agrada-o este tipo de investimento, que considera importante para o
concelho de Celorico da Beira, até porque, existem vários fatores
aprazíveis, para que este projeto possa crescer. O executivo está
disponível para ajudar neste processo. Endereçou os parabéns aos
investidores presentes, uma vez que pretendem investir na sua terra, mais
concretamente no concelho de Celorico da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Portugal previa para o concelho de
Celorico da Beira um investimento desta natureza, mas que não seria para
agora, contudo, este projeto poderá ser o princípio da longevidade do
concelho. Disse, que Portugal é um país desejado por outros, devido a
vários fatores, nomeadamente qualidade de vida, população, gastronomia,
entre outros. O concelho de Celorico da Beira enquadra-se em muitos
destes fatores e este investimento seria uma forma de dinamizar a região. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
5198, de 15/05/2017, remetendo para conhecimento Declaração de Voto do
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PCP, sobre o impedimento de realização de audições no âmbito da
transferência de competências para as autarquias locais; --------------------------------Email do Presidente da Assembleia da CIM-BSE, com registo de
entrada n.º 5275, de 17/05/2017, dando conhecimento da comunicação em
defesa dos interesses da população de Almeida e solidariedade nesta justa
reivindicação da manutenção do balcão da CGD; ------------------------------------------Email da ANMP, com registo de entrada n.º 5626, de 26/05/2017,
relativamente

à

descentralização

administrativa,

transferência

de

competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais; -----------------Email do Grupo Parlamentar do PCP, com registo de entrada n.º
5701, de 29/05/2017, dando conhecimento de requerimento do PCP para a
disponibilização dos estudos no âmbito do processo de descentralização
para as autarquias locais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao email da Assembleia da CIM-BSE, em defesa dos
interesses da população de Almeida, na reivindicação da manutenção do
balcão da CGD, o Senhor Presidente da Câmara disse que havia proposto
numa reunião da CIM, que as autarquias unissem esforços no sentido de
disponibilizar autocarros, para que as pessoas se pudessem manifestar
contra esta medida e mostrar solidariedade para com a população de
Almeida. ------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, e sobre o email da ANMP, que diz respeito à
descentralização administrativa, ou seja, transferência de competências
para as autarquias locais e entidades intermunicipais, solicitam parecer
sobre vários projetos neste âmbito, até ao dia 5 de junho, o que atendendo
à data desta reunião, é impossível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. INTERVENÇÕES ------------------------------------------------------------------------Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente da Câmara questionou
se algum dos Senhores Vereadores tinha algum assunto a colocar perante
o Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara começou por entregar cópia das
despesas/receitas, bem como proveitos obtidos, com os parcómetros da
Vila, sendo que, no último ano foi obtido um lucro de 7.614,94€. Distribuiu
também, cópia do contrato de fornecimento de parcómetros, estabelecido
com a RESOPARK. ---------------------------------------------------------------------------------De seguida, mencionou uma notícia do jornal “O Interior”, que se
refere à “Arte de Manuel Portugal em contexto de sala de aula”. A mesma
refere que foi proposta uma atividade de expressão plástica que teve por
base uma aguarela da autoria do ilustre escultor e pintor Manuel Portugal,
dando oportunidade aos alunos, em sala de aula, de a laborarem
livremente com diferentes materiais. Apresentou um Voto de Louvor ao
Prof. Manuel Portugal, por todos os trabalhos que tem realizado nesta
área, bem como pelo espólio que detém e que gostaria de ver exposto. -------------Deu conhecimento de que é pretensão do município de Celorico da
Beira, criar o Museu Sacadura Cabral, à semelhança do Museu dos
Descobrimentos, em Belmonte. ------------------------------------------------------------------Disse que a Associação Nacional de Municípios Cova da Beira
lançou um concurso de 1,6 milhões de euros para dar início à execução de
um projeto que tem como objetivo fazer o cadastro das redes de
saneamento e abastecimento de águas de vários municípios. No total, o
projeto englobará um valor superior a 3,2 milhões de euros e cuja
candidatura já foi apresentada ao POSEUR. -------------------------------------------------Manifestou o seu desagrado por ainda existirem 30ME por decidir no
overbooking do Mais Centro. No caso de Celorico da Beira, há
candidaturas que autarquia realizou a obras financiadas em regime de
Overbooking e que ainda se encontram por receber. --------------------------------------Referiu-se a um estudo elaborado pela Universidade do Minho, que
avaliou a relação das 308 Câmaras Municipais com os cidadãos através da
Internet. O Índice da Presença na Internet das 308 Câmaras Municipais,
apresentado em Lisboa, na Microsoft, pela Universidade do Minho, revelou
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que a Câmara de Murça tinha o melhor sítio na Internet em 2016.
Manteigas é o concelho do distrito da Guarda mais bem classificado no
ranking global nacional, ocupando o 5.º lugar, uma subida de 109 lugares
comparativamente ao estudo de 2014. Surge depois Celorico da Beira, na
14.ª posição, uma subida de 247 lugares, seguindo-se Fornos de Algodres
na 17.ª posição. Segundo este estudo, os Presidentes de Câmara estão
muito mais sensíveis em responder aos cidadãos e os tempos de resposta
melhoraram em 2016 face ao mesmo estudo realizado em 2014. Felicitou o
Gabinete de Informática, que tem tido uma evolução bastante significativa
nesta área, bem como, todas as secções do município que têm contribuído
para esta transparência. ---------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento de que a Associação do Comércio e Serviços do
Distrito da Guarda e a Câmara Municipal de Celorico da Beira realizaram
uma sessão de abertura do Projeto “+Comércio+Celorico”, seguida da
assinatura dos contratos com as empresas aderentes. -----------------------------------Disse também, que a Câmara de Celorico da Beira está a promover
o queijo Serra da Estrela no Japão, em conjunto com outros produtos
endógenos do concelho. ---------------------------------------------------------------------------Agradeceu a presença do Senhor Primeiro-Ministro, António Costa,
na inauguração da obra de beneficiação da EM581, que liga o cruzamento
do Baraçal ao limite do concelho de Trancoso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à manutenção do balcão da CGD, em Almeida, o
Senhor Vereador José Luís Cabral é de opinião que o município de
Celorico da Beira, manifeste através de ofício dirigido à Câmara e
Assembleia Municipal de Almeida, o seu apoio em defesa desta causa e da
população. ---------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito à descentralização de competências para as
autarquias locais, e apesar de solidário com a posição do PCP, considera
que deveria ser feita uma análise e reflexão ponderada sobre a proposta
em apreço que exige um conhecimento concreto e aprofundado sobre o
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que se pretende transferir. O conjunto de competências que se propõem a
transferir para as autarquias locais tem impactos ao nível de meios
humanos, técnicos, financeiros e organizacionais. -----------------------------------------De seguida, e uma vez que o atual executivo está em termino de
funções, disse que gostaria de deixar elencado em ata, que irá solicitar aos
diversos gabinetes da autarquia, os protocolos relacionados com a Escola
Profissional, ADCC, bem como, sobre um terreno denominado Quinta
Aldar, sendo os mesmos enviados ao Gabinete Jurídico para análise, em
termos de cumprimento, ou não, para que no futuro este executivo não seja
penalizado. --------------------------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento de que se encontrará de férias no período de 21
a 25/08/2017. -----------------------------------------------------------------------------------------Por fim, referiu-se à realização de uma reunião, onde estiveram
presentes diversos gabinetes, com o intuito de analisar a página oficial do
município, ao nível das variadas áreas. Resultou da mesma, que existem
algumas lacunas em termos institucionais. No entanto, em termos de Índice
de Presença na Internet, estudo feito pela Universidade do Minho, a
Câmara Municipal foi congratulada com uma menção honrosa pela 7.ª
posição obtida enquanto exemplo de melhores práticas no que se refere ao
critério participação. Referiu, que o Gabinete de Apoio aos Órgãos
Municipais, é uma das secções do município, cuja informação está sempre
atualizada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o
município de Celorico da Beira se havia candidatado ao concurso “7
Maravilhas de Portugal – Aldeias”, onde estava incluída a Aldeia Histórica
de Linhares da Beira, tendo sido elaborada uma pequena caracterização
da mesma, com um máximo de 200 caracteres. Tendo decorrido a 1.ª
sessão em Piódão, verificou-se que a aldeia de Linhares da Beira não foi
uma das selecionadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

SECÇÃO

DE

PLANEAMENTO

E

DESENVOLVIMENTO

URBANO-----------------------------------------------------------------------------------------------1.1 ASSUNTO: LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
E CORTE DE ESTRADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE SÃO
PEDRO 2017------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Grupo Cultural dos Amigos de São Pedro ----------------------Foi presente informação do GTM N.º CN 129/2017, datada de
16/05/2017, com registo interno n.º 1227, dando conhecimento de que
solicita o requerente, autorização para ocupar espaço público, para
realização da Festa de São Pedro, nos dias 30 de junho e 01, 02 e 03 de
julho, no Largo Tenente Coronel Alberto Magalhães Osório e Rua de São
Pedro, na vila de Celorico da Beira, assim como autorização para
montagem de palcos móveis no Largo Tenente Coronel Alberto Magalhães
Osório e corte ao trânsito de alguns arruamentos.------------------------------------------Mais informa, não haver inconivente na autorização do pedido de
ocupação do espaço público, como na montagem de palcos móveis, desde
que os mesmos estejam licenciados como tal, bem como no corte de
trânsito dos arruamentos solicitados. No entanto, a Técnica é de opinião
que sendo o troço da Rua Sacadura Cabral, entre o entroncamento da Rua
Barroco D’EL Rei e o entroncamento da Rua 25 de Abril, um dos principais
arruamentos da Vila, que, em qualquer dia útil apresenta um volume de
trânsito intenso durante os períodos tradicionais de funcionamento das
atividades comerciais e de serviços (das 9h às 19h), apenas deveria ser
considerado o estreitamento da faixa de rodagem a partir das 19h e não às
15h como solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do
espaço público e colocação de palcos móveis, desde que licenciados
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como tal, devendo os mesmos ser colocados/instalados a partir das
19h e não das 15h, como havia sido solicitado. -----------------------------------------Mais foi deliberado, autorizar os cortes de estrada solicitados,
para a realização das festas de São Pedro, devendo para o efeito os
serviços administrativos darem cumprimento ao estipulado na
informação técnica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 ASSUNTO: GP INTERNACIONAL BEIRAS E SERRA DA
ESTRELA - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO -----------------------------------------------Requerente: Fullsport --------------------------------------------------------------------Foi presente para ratificar (informação técnica n.º 1225), despacho
do Senhor Presidente da Câmara, a deferir a emissão de parecer favorável
referente ao GP Internacional Beiras e Serra da Estrela, com passagem
pelo concelho de Celorico da Beira, nos dias 2 e 3 de junho de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara endereçou os parabéns pela
organização do GP Internacional Beiras e Serra da Estrela, uma vez que
movimenta diversas estruturas, desde a economia local, à comunidade
escolar, que esteve presente na chegada dos ciclistas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 ASSUNTO: PASSEIO TT VILA CORTEZ DO MONDEGO RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ----------------------------------------------------------------Requerente: CCDR de Vila Cortez do Mondego ---------------------------------Foi presente para ratificar (informação técnica n.º 1244), despacho
do Senhor Presidente da Câmara, a deferir a emissão de parecer
favorável, referente à passagem do “Passeio TT Vila Cortez do Mondego”,
pelo concelho de Celorico da Beira, no dia 27 de maio de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4 ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER - 38.º GP ABIMOTA RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ----------------------------------------------------------------Requerente: Abimota ---------------------------------------------------------------------Foi presente para ratificar (informação técnica n.º 1300), despacho
do Senhor Presidente da Câmara, a deferir a emissão de parecer
favorável, para a passagem do 38.º Grande Prémio ABIMOTA, em
Ciclismo, nas vias abrangidas pelo concelho de Celorico da Beira, na 4ª
etapa, no dia 18 de junho de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5 ASSUNTO: PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE FESTA DE SANTO
ANTÓNIO DO RIO ----------------------------------------------------------------------------------Requerente:

Associação

Humanitária

dos

Bombeiros

Voluntários de Celorico da Beira -------------------------------------------------------------Foi presente informação do GTM N.º CN 143/2017, datada de
02/06/2017, com registo interno n.º 1386, dando conhecimento de que
solicita a requerente autorização para a realização da Festa de Santo
António do Rio, na Vila de Celorico da Beira, junto à Capela de Santo
António do Rio, nos dias 17 e 18 de junho, com intenção de angariar
fundos que permitam, fazer face às suas despesas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse que o parecer da Técnica
refere que esta Associação não entregou o parecer das forças de
segurança, que é vinculativo na aprovação destas situações. Deverá a
requerente, entregar parecer da GNR até ao dia da realização do evento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da
Festa de Santo António do Rio, nos dias 17 e 18 de junho de 2017,
condicionada à apresentação do parecer favorável da GNR, até ao dia
da

realização

do

evento,

devendo

dar

cumprimento

aos

condicionalismos mencionados no parecer. Devem para o efeito os
serviços administrativos darem cumprimento ao estipulado na
informação técnica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.6 ASSUNTO: PARECER PARA A REALIZAÇÃO DE UMA
ROMARIA A CAVALO - Nª SENHORA DA AJUDA ---------------------------------------Requerente: Município de Almeida --------------------------------------------------Foi presente informação do GTM N.º CN 140/2017, datada de
01/06/2017, com registo interno n.º 1371, dando conhecimento de que o
requerente, solicita parecer favorável relativamente ao evento que a
Associação Equestre da Guarda pretende realizar nos dias 6, 7, 8 e 9 de
julho de 2017, no percurso marcado por caminhos na área do município. A
Técnica informa que não há inconveniente na emissão do parecer
favorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável
para a realização de uma Romaria a Cavalo N.ª Senhora da Ajuda,
organizada pela Associação Equestre da Guarda, nos dias 6, 7, 8 e 9
de julho de 2017, no percurso marcado por caminhos na área do
município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7

ASSUNTO:

SOLICITAÇÃO

DE

AUTORIZAÇÃO

DE

CAMPANHA ------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Associação Nova - IPSS - Reabilitação e Inclusão
Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação do GTM N.º CN 131/2017, datada de
17/05/2017, com registo interno n.º 1243, dando conhecimento de que
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solicita a requerente autorização para realização de uma Campanha de
Divulgação, Prevenção e Angariação de Receitas, num porta-a-porta e
ruas, pelas diferentes freguesias do concelho de Celorico da Beira, nos
dias 20 a 23 de junho, ou de 27 a 30 de junho de 2017. ----------------------------------Mais informa, que em 21/11/2016 foi feito um pedido com o mesmo
teor, tendo sido analisado pelo executivo municipal na sua reunião do dia
07/12/2016, onde foi deliberado não autorizar a realização da campanha,
uma vez que entre o dia 12 e 23 de dezembro, se realizavam atividades no
âmbito do “Natal é em Celorico”, pelo que, não era oportuno a realização
da referida campanha, nos dias solicitados, podendo esta Associação
solicitar outra data. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara não concorda com a angariação
de receitas num porta-a-porta, mas sim, apenas pelas ruas do concelho.
No entanto, e no caso de ser aprovado, deverá ser dado conhecimento
desse facto à GNR.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a Associação
Nova – IPSS – Reabilitação e Inclusão Social, a realizar a Campanha
de Divulgação, Prevenção e Angariação de Receitas, apenas pelas
ruas das freguesias do concelho de Celorico da Beira, à semelhança
de todas as outras Associações, devendo ser alertada a GNR para
esse facto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8 ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA DATA PARA A REALIZAÇÃO DE
CAMPANHA ------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Associação Nova - IPSS - Reabilitação e Inclusão
Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação do GTM N.º CN 141/2017, datada de
01/06/2017, com registo interno n.º 1372, dando conhecimento de que a
requerente solicita alteração das datas apresentadas na informação técnica
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n.º 1243, relativamente à realização de uma Campanha de Divulgação,
Prevenção e Angariação de Receitas, para os dias 18 a 21 de julho de
2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração das
datas para realização da Campanha de Divulgação, Prevenção e
Angariação de Receitas, nos dias 18 a 21 de julho de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.9 ASSUNTO: MARCHAS ESCOLARES INFANTIS ----------------------------Requerente: Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira ---------------Foi presente informação do GTM N.º CN 142/2017, datada de
01/06/2017, com registo interno n.º 1374, relativamente à ocupação do
espaço público, para a atuação das marchas escolares na Praça Sacadura
Cabral e desfile dos marchantes, desde a Escola Básica e Secundária
Sacadura Cabral até aos Bombeiros Voluntários, em Celorico da Beira, no
dia 24 de junho, nos termos descritos na informação técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara endereçou os parabéns ao Diretor
do Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira, pela iniciativa das
marchas escolares. Foi anexado ao processo, planta de sinalização
temporária para a realização das marchas escolares infantis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do
espaço público, para a atuação das marchas escolares, na Praça
Sacadura Cabral e corte de estrada para o desfile dos marchantes, de
acordo com a planta de sinalização temporária entregue para o efeito,
entre as 16:00h até depois das 20:30h, devendo para o efeito os
serviços administrativos darem cumprimento ao estipulado na
informação técnica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------1.10 ASSUNTO: PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO
JOÃO E CORTE DE VIA --------------------------------------------------------------------------Requerente:

Associação

Humanitária

dos

Bombeiros

Voluntários de Celorico da Beira -------------------------------------------------------------Foi presente informação do GTM N.º CN 139/2017, datada de
01/06/2017, com registo interno n.º 1369, dando conhecimento de que
solicita a requerente autorização para a realização das Festas de São
João, em espaço público, nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2017, bem
como o corte de trânsito nos 3 dias do evento, nomeadamente a Rua
Maximiano António Costa e Praça da República, no horário entre as 18:00h
e as 03:00h. -------------------------------------------------------------------------------------------Mais informa, que não se encontrando a requerente isenta de taxas
municipais, deverá entregar até ao dia 16/06/2017, o cartaz publicitário
alusivo ao evento, para que, possam os serviços camarários verificar qual
o valor das taxas municipais que a requerente terá que pagar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da
Festa de São João, em espaço público, nos dias 23, 24 e 25 de junho
de 2017, bem como o corte ao trânsito nas Ruas mencionadas na
informação, entre as 18:00h e as 03:00h, devendo para o efeito os
serviços administrativos darem cumprimento ao estipulado na
informação técnica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.11 ASSUNTO: PEDIDO DE MATERIAL PARA A FESTA DE SÃO
JOÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente:

Associação

Humanitária

dos

Bombeiros

Voluntários de Celorico da Beira -------------------------------------------------------------Foi presente informação do GTM N.º CN 138/2017, datada de
31/05/2017, com registo interno n.º 1364, dando conhecimento de que
solicita a requerente, o empréstimo de sinalização para a festa de São
João. A Técnica, informa que não é competência da Câmara Municipal o
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empréstimo de sinais para a realização de quaisquer atividades externas à
autarquia, devendo a organização do evento adquirir a sinalização
necessária para esse efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto na informação técnica, a Câmara deliberou, por
unanimidade, indeferir a pretensão da requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO ----------------------------------------------------------2.1 ASSUNTO: PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA NA VARIANTE
DE CELORICO DA BEIRA------------------------------------------------------------------------Foi presente informação, da Secção de Património, com registo
interno n.º 1277, datada de 24/05/2017, informando que, no dia 17/05/2017,
pelas 11h, aquando da limpeza das bermas na Variante de Celorico da
Beira, com uma motorroçadoura foram projetadas várias pedras que
embateram no para-brisas de uma viatura que circulava na via, provocando
a quebra do vidro.------------------------------------------------------------------------------------Mais informa, que o proprietário do veículo apresentou um orçamento
de reparação no montante de 83,54€, e uma vez que a franquia do seguro é
de 125€, não se justifica acionar o mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento
da reparação do dano causado no veículo automóvel, propriedade do
Senhor Rui Jorge

Cardoso

Martins, no montante

de

83,54€,

diretamente à Carglass, conforme orçamento apresentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 ASSUNTO: OCORRÊNCIA QUEBRA DE VIDRO - VALE DA
RIBEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 1362, datada de
31/05/2017, informado que, um ramo de árvore caiu em cima de uma
viatura, provocando-lhe a quebra do vidro para-brisas, no Largo do Freixo,
em Vale da Ribeira. --------------------------------------------------------------------------
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--------Mais informa, que o valor da substituição do vidro é de 354,69€,
sugerindo que seja pago à Carglass, para posteriormente solicitar o
reembolso à companhia de seguros deste município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento
da reparação do dano causado no veículo automóvel, propriedade do
Senhor Armando Pereira Gaiteiro Silva, no montante de 354,69€,
diretamente à Carglass, conforme orçamento apresentado, para
posteriormente solicitar o reembolso à companhia de seguros do
município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

ASSOCIAÇÃO

PORTUGUESA

AMIGOS

DE

RAOUL

FOLLEREAU -----------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE DONATIVO --------------------------------------------------Foi presente ofício, com registo de entrada n.º 5522, datado de
25/05/2017, solicitando um apoio monetário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara propôs a atribuição de um
subsídio no valor de 50€, à Associação identificada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio
monetário no valor de 50€, à Associação Portuguesa Amigos de Raoul
Follereau.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. GABINETE DE DESPORTO ----------------------------------------------------------ASSUNTO: DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - CORTES DE ESTRADA
- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO --------------------------------------------------------------Foi presente para ratificar (informação técnica n.º 1342), despacho
do Senhor Vice-Presidente da Câmara, a deferir a realização do evento
“Dia Mundial da Criança”, bem como o corte de estrada, no dia 01/06/2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Vereador José Luís Cabral endereçou os parabéns à
equipa que participou no desenvolvimento desta atividade, que decorreu da
melhor forma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Vice-Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DA BEIRA ---------------ASSUNTO: PEDIDO DE SUBSÍDIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS
MARCHAS ESCOLARES -------------------------------------------------------------------------Foi presente ofício, do Agrupamento de Escolas de Celorico da
Beira, datado de 30/05/2017, com registo de entrada n.º 5748, solicitando
um apoio financeiro para os encargos inerentes à realização das Marchas
Escolares Infantis. O apoio solicitado é no valor de 3.122,48€, valor esse
que corresponde a quatro rendas mensais do Ginásio, que o Agrupamento
paga à autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara é de opinião que se conceda o
referido montante, mas na forma de subsídio e não de desconto na renda
mensal do ginásio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento, retirou-se da sala o Senhor Vereador Manuel
Portugal não participando na votação, por ser Diretor do Agrupamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 3.122,48€, ao Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira,
para realização das marchas Escolares Infantis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retomou os trabalhos, o Senhor Vereador Manuel Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------6. UNIÃO DE FREGUESIAS DE CELORICO (SÃO PEDRO E
SANTA MARIA) E VILA BOA DO MONDEGO ----------------------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO PARA OBRAS NA IGREJA DO
ESPINHEIRO -----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto identificado em epígrafe, o Senhor
Presidente da Câmara deu conhecimento de que na reunião de câmara do
dia 22/03/2017, foi presente ofício da Comissão da Igreja Paroquial do
Espinheiro (registo de entrada n.º 2762), solicitando um apoio monetário,
para intervenção dos bancos e porta da Igreja, tendo sido deliberado
atribuir um apoio no valor de 1.000€. Posteriormente, a responsável pela
Comissão da Igreja Paroquial do Espinheiro, veio solicitar que o
pagamento fosse feito em nome individual, uma vez que a Comissão não é
uma entidade constituída. -------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, é necessário revogar a deliberação tomada em
reunião de 22/03/2017, relativa à atribuição à Comissão da Igreja Paroquial
do Espinheiro, de um subsídio no montante de 1.000€. -----------------------------------Nesta sequência, foi presente um ofício da União de Freguesias de
Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego, datado de
30/05/2017, com registo de entrada n.º 5754, solicitando um apoio
monetário para as obras da Igreja do Espinheiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação
tomada em reunião de câmara do dia 22/03/2017, relativa à atribuição
à Comissão da Igreja Paroquial do Espinheiro, de um subsídio no
montante de 1.000€. -------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, atribuir um subsídio no montante de 1.000€, à
União de Freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa
do Mondego, para as obras da Igreja do Espinheiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. GABINETE TÉCNICO FLORESTAL -----------------------------------------------7.1 ASSUNTO: LIMPEZA DE IMÓVEL ----------------------------------------
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--------Foi presente informação interna, datada de 31/05/2017, com registo
n.º 1350, dando conhecimento de que foi apresentada uma queixa, no dia
25/05/2017, dando conta da existência de um imóvel em ruínas confinante
com a habitação da queixosa, sito na Rua do Emigrante, freguesia da
Mesquitela. Da fiscalização efetuada no dia 29/05/2017, verificou-se que o
terreno se encontra ocupado com silvas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por
unanimidade, notificar a proprietária do imóvel identificado em
epígrafe, para proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço,
no prazo de 15 dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.2 ASSUNTO: LIMPEZA DE TERRENO --------------------------------------------Foi presente informação interna, datada de 31/05/2017, com registo
n.º 1349, dando conhecimento de que foi apresentada uma queixa verbal,
no dia 03/05/2017, dando conta da existência de um terreno confinante
com a habitação da queixosa, sito na EN 16, freguesia de Lageosa do
Mondego, que se encontra ocupado com feno, constituindo risco de
incêndio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por
unanimidade, notificar o proprietário do terreno identificado em
epígrafe, para proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço,
no prazo de 15 dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.3 ASSUNTO: DANOS EM VIATURA -----------------------------------------------Foi presente informação interna, datada de 31/05/2017, com registo
n.º 1347, dando conhecimento de que no dia 29/05/2017, um funcionário
do município que efetuava o corte das ervas na Rua Fausto Cabral, partiu
o vidro pequeno da porta dianteira do lado esquerdo de uma viatura que se
encontrava estacionada. --------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, encaminhar este assunto
à Secção de Património, por forma a elaborar o respetivo orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS --------------------------------------------8.1

ASSUNTO:

PROGRAMA

DE

EMPREGO

E

APOIO

À

QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE--------Foi presente informação, datada de 01/06/2017, com registo interno
n.º 1367, dando conhecimento de que na sequência de uma candidatura
realizada pelo município, para enquadramento profissional de uma pessoa
com deficiência e incapacidade, em posto de Assistente Técnica, foi, com o
apoio do IEFP da Guarda e do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia,
realizado estágio para definir tarefas e averiguar a viabilidade de
financiamento do mesmo. -------------------------------------------------------------------------Apesar do estágio terminar em 30/06/2017, já foi possível pelo IEFP
e CRPG, apurar que a trabalhadora e o posto de trabalho se enquadram
nos parâmetros da candidatura ao programa “Emprego Apoiado em
Mercado Aberto”, com um financiamento de 70%.------------------------------------------Tratando-se de uma contratação não enquadrável no Regime da
Contratação Pública, nem dos Trabalhadores em Funções Públicas, foi
elaborada, pelo Gabinete Jurídico, minuta de contrato de trabalho a termo
certo, de acordo com a legislação do programa “Emprego Apoiado em
Mercado Aberto”, 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, aprovar a minuta do
Contrato de Trabalho a Termo Certo, nos termos descritos na
informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.2 ASSUNTO: MOBILIDADE INTERNA INTERCARREIRAS ----------
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--------Foi presente informação, datada de 02/06/2017, com registo interno
n.º 1387, acompanhada de proposta subscrita pelo Senhor Presidente da
Câmara, relativamente à mobilidade intercarreiras de dois Assistentes
Operacionais, para Encarregados Operacionais, que fica anexa à presente
ata (2) e que para todos os efeitos se considera integralmente reproduzida.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Mobilidade
Intercarreiras dos funcionários com registo mecanográfico n.º 1044 e
1041. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. CASA BENFICA -------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO --------------------------------------------------------Foi presente ofício da Casa do Benfica na Guarda, datado de
23/05/2017, com registo de entrada n.º 5686, dando conhecimento da
realização do IV Passeio de Carros Clássicos Casa do Benfica na Guarda,
no dia 10/06, dando a conhecer a freguesia de Lageosa do Mondego,
Ratoeira, Casas de Soeiro, Linhares da Beira e Celorico da Beira.
Solicitam, uma prova de queijo da serra no Solar do Queijo, bem como a
entrega a título gratuito de algo simbólico, alusivo ao concelho de Celorico
da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, encaminhar este assunto
para o Gabinete de Turismo e Solar do Queijo, por forma a proceder
em conformidade com o solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.

GUARDA

NACIONAL

REPUBLICANA

-

COMANDO

TERRITORIAL DA GUARDA --------------------------------------------------------------------ASSUNTO: PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A GNR E
AS CÂMARAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DA GUARDA - PROPOSTA
DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE TELEASSISTÊNCIA A
PESSOAS VULNERÁVEIS ----------------------------------------------------------------
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--------Foi presente email da Guarda Nacional Republicana, com registo de
entrada n.º 5769, de 30/05/2017, remetendo para aprovação, minuta do
Protocolo de Cooperação, a celebrar entre a Guarda Nacional Republicana
e a Câmara Municipal de Celorico da Beira, no âmbito de uma proposta de
implementação de Projeto de Teleassistência a Pessoas Vulneráveis,
documento cuja cópia se anexa a esta ata (3), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o Senhor Vereador José Luís Cabral deu
conhecimento de que com a aprovação deste Protocolo pretende-se
garantir a manutenção da pessoa no seu meio ambiente, com a utilização
de um dispositivo eletrónico de apoio, que lhe permite obter assistência
permanente em qualquer eventualidade, através de um atendimento
personalizado e interessado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do
Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Guarda Nacional
Republicana e a Câmara Municipal de Celorico da Beira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. TRANSPORTES ESCOLARES - PREVISÃO PARA O ANO
LETIVO 2017/2018 ----------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação, datada de 25/05/2016, com registo interno
n.º 1283, referindo que de acordo com o estabelecido no n.º 3, do art.º 4.º,
do Decreto-Lei n.º 299/84, o Plano de Transportes Escolares tem de ser
aprovado pela Câmara Municipal até ao dia 15 de abril de cada ano. No
entanto, a referida previsão apenas deu entrada neste município a 17 de
maio de 2017, não dando cumprimento ao estipulado no Decreto-lei suprareferido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de
Transportes Escolares, para o ano letivo 2017/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. CONVITE VANGUARDA Ld.ª ------------------------------------------------------ASSUNTO: CEDÊNCIA DE LOTE DE TERRENO ---------------------------------Foi presente ofício, datado de 11/05/2017, com registo de entrada n.º
5064, dando conhecimento de que a sociedade Convite Vanguarda, Lda.ª,
tem como missão e visão a exploração de estabelecimentos hoteleiros
vocacionados para o turismo de saúde. Não obstante, a oferta ao nível da
organização, prestação e comercialização de “pacotes integrados” de
cuidados de saúde, reabilitação física, bem-estar físico, recobro e lazer,
encontra-se especializada, tendo como segmento de mercado a população
sénior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A sociedade Convite Vanguarda Lda.ª, pretende dinamizar a
implementação de uma unidade integrada de turismo de saúde, a sedear
no âmbito geográfico delimitado pelo município de Celorico da Beira. A
decisão da localização de investimento visa o aproveitamento das
vantagens deste território, no que concerne à qualidade de vida que é
capaz de proporcionar à população sénior. O projeto de investimento
consubstancia uma operação suscetível de potenciar o envelhecimento
ativo da população, contribuindo simultaneamente para a fixação de
quadros qualificados na área geográfica de influência. ------------------------------------Trata-se de um projeto que consubstancia um investimento de
2.871.378,23€ e a criação de 17 postos de trabalho direitos e permanentes.
Para além disso, permitirá coligir massa-crítica ao nível do turismo de
saúde, com particular incidência nas valências médicas de cirurgia,
cuidados continuados e gerontologia. Nesta sequência, a sociedade
Convite Vanguarda, Lda.ª, manifesta interesse numa eventual cedência,
por parte do município, do terreno identificado como Loteamento da Quinta
dos Cedros, nos termos a definir posteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, encaminhar este assunto
à Secção de Obras Municipais, para análise.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE ---------------------------------------ASSUNTO: TAXAS DO CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA DE
CIDADÃO DA UNIÃO EUROPEIA FIXADAS PELA PORTARIA N.º
164/2017, DE 18 DE MAIO------------------------------------------------------------------------Foi presente informação interna, datada de 26/05/2017, com registo
n.º 1293, dando conhecimento de que é necessário alterar os pontos 10 e
11 e a nota 19, do art.º 50.º, da Tabela de Taxas do Município, uma vez
que se encontram desatualizados. A alteração deverá ser feita de acordo
com o n.º 1 e 2, do art.º 3.º, da Portaria 1334-D/2010, de 31 de dezembro,
bem como, deve ser acrescentado a taxa por alteração de morada, de
acordo com o n.º 4, do art.º 3.º, da Portaria 164/2017, de 18 de maio. Deve
ainda acrescentar-se, a taxa da primeira emissão do certificado a menores
de 6 anos, de acordo com o art.º 5.º, da Portaria n.º 1334-D/2010, de 31 de
dezembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara começou por dar conhecimento de
que a Portaria n.º 1334-D/2010, de 31/12, foi alterada pela Portaria n.º
164/2017, de 18/05, logo é necessário alterar o ponto 10 e 11, do art.º 50.º,
da Tabela de Taxas e Preços do Município de Celorico da Beira, nos
termos do n.º 1 e 2, do art.º 3.º (Taxas), da mencionada Portaria. Para
além desta alteração, deverá também ser acrescentado à respetiva Tabela
o ponto 12 e 13, no art.º 50.º, de acordo com o fixado no n.º 4, do art.º 3.º e
art.º 5.º (Menores), da mesma portaria. Deverá também, ser corrigida a
nota 19, da Tabela, fixada pela Portaria n.º 164/2017, de 18/05, no âmbito
dos art.º 14.º e 29.º, da Lei n.º 37/2006, de 9/8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que se atualize
os valores do ponto 10 e 11, do art.º 50.º, da Tabela de Taxas e Preços
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do Município de Celorico da Beira, conforme apresentado no n.º 1 e 2,
do art.º 3.º, da Portaria n.º 164/2017, de 18 de maio. -----------------------------------Mais foi deliberado, acrescentar à respetiva Tabela, o ponto 12 e
13, no art.º 50.º, de acordo com o fixado no n.º 4, do art.º 3.º e art.º 5.º,
da mencionada Portaria. -------------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado, proceder à correção/alteração da nota 19,
da Tabela de Taxas e Preços do Município de Celorico da Beira, fixada
pela Portaria n.º 164/2017, de 18 de maio, no âmbito dos art.º 14.º e
29.º, da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - APETRECHAMENTO DO
LABORATÓRIO

DE

FÍSICA

E

QUIMÍCA

DA

ESCOLA

EB

2,3

SACADURA CABRAL -----------------------------------------------------------------------------Foi presente proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datada
de 01/06/2017, com registo interno n.º 1373, relativamente à atribuição de
um subsídio de 1.000€, ao Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira,
para apetrechamento do laboratório de Física e Química da escola, de
modo a permitir a realização das experiências académicas inerentes aos
conteúdos programáticos da disciplina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 1.000€, ao Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira,
para apetrechamento do laboratório de Física e Química.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇÔ DA SERRA, VIDE
ENTRE VINHAS E SALGUEIRAIS -------------------------------------------------------------ASSUNTO: CEDÊNCIA DA ESCOLA PRIMÁRIA ---------------------------------Foi presente ofício da União de Freguesias de Cortiçô da Serra, Vide
entre Vinhas e Salgueirais, datado de 30/05/2017, com registo de entrada
n.º 5773, solicitando a cedência da escola primária de Cortiçô da Serra, no
sentido de criar uma casa de turismo rural. --------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Cortiçô da Serra, à União de Freguesias de
Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais, pelo prazo de 10
anos, mediante a elaboração de um contrato de comodato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. PEDIDO DE OFERTA DE UM AR CONDICIONADO PARA A
BIBLIOTECA ESCOLAR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
CELORICO DA BEIRA-----------------------------------------------------------------------------Foi presente, ofício da Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral,
subscrito pelo professor Bibliotecário, datado de 31/05/2017, com registo
de entrada n.º 5839, solicitando a oferta de um aparelho de ar
condicionado para as instalações da Biblioteca Escolar.----------------------------------Nesta sequência, foi solicitado um orçamento para aquisição de um
ar condicionado, cujo valor é de 2.610€ + IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara começou por endereçar os
parabéns pela inauguração da Biblioteca Escolar Sacadura Cabral.
Efetivamente, a climatização tem um papel fundamental na conservação
preventiva de acervos, uma vez que o ar condicionado ajuda a regular a
qualidade do ar interior, controlando a temperatura e a humidade. Para
além disso, as condições climatéricas registadas na sala são demasiado
elevadas, o que condiciona a permanência dos alunos no referido espaço. ---------É de opinião, que se conceda um subsídio ao Agrupamento de
Escolas de Celorico da Beira, para aquisição de um aparelho de ar
condicionado, mediante a apresentação de novo requerimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Neste momento, retirou-se da sala o Senhor Vereador Manuel
Portugal não participando na votação, por ser Diretor do Agrupamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 3.210,30€, ao Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira,
para aquisição de um ar condicionado, para a Biblioteca Escolar,
mediante apresentação de novo requerimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retomou os trabalhos, o Senhor Vereador Manuel Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. CENTRO 2020 --------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: CENTRO-16-2016-01-034 - PARU DE CELORICO DA
BEIRA - NOTIFICAÇÃO DECISÃO - ADICIONAL FEDER 10% -----------------------Foi presente, para conhecimento, ofício do Centro 2020, datado de
26/05/2017, com registo de entrada n.º 5724, relativamente ao assunto
identificado em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL ------------------------------------------ASSUNTO: INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA E COLOCAÇÃO DE
ESCULTURA NO NÓ DE INTERSEÇÃO DA EN102 COM O IP2 LIGAÇÃO DE CELORICO DA BEIRA AO IP2 - CASAS DO RIO ---------------------Foi presente, para conhecimento, ofício das Infraestruturas de
Portugal, datado de 30/05/2017, com registo de entrada n.º 5827,
relativamente ao assunto identificado em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO -------------------------------------------------------------------
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Ata n.º 11/2017 de 07/06/2017

--------Eram 12h50m e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata,
que vai ser assinada, pelo Senhor Presidente e por mim, Sónia Cristina de
Almeida Salgado Fernandes, que a secretariei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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