Ata n.º 13/2017 de 05/07/2017

---------------------------------------ATA N.º 13/2017----------------------------------------------Aos 05 dias do mês de julho 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 21/06/2017, por motivos de baixa
médica, apresentado pelo Senhor Vereador Luís Carlos Fernandes Santos,
através de email com registo de entrada n.º 6650, de 23/06/2017. --------------------Deu ainda conhecimento de que o Senhor Vereador Victor Martins
Santos, se encontra a faltar a esta reunião, por motivos pessoais. --------------------O Executivo considerou as faltas justificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA
07/06/2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a ata n.º 11, da reunião ordinária do Executivo de
07/06/2017, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. -------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura e feitas as devidas correções, foi a
mesma aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA
21/06/2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a ata n.º 12, da reunião ordinária do Executivo de
21/06/2017, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura e não havendo correções a efetuar, foi
a mesma aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------------------------------Nos termos do n.º 2, do art.º 49.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, o
Senhor Presidente da Câmara, concedeu um período para intervenção do
público, não tendo havido inscrições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA -------------------------------------------------O

Senhor

Presidente

da

Câmara

deu

conhecimento

da

correspondência recebida: ------------------------------------------------------------------------Email, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração
Local e Regional, datado de 20/06/2017, com registo de entrada n.º 6559,
manifestando pesar e solidariedade com bombeiros, trabalhadores das
autarquias e populações que, nos últimos dias, têm sido duramente
flageladas pelos fortes incêndios, em particular na zona centro, onde já
ceifaram 64 vidas humanas; ---------------------------------------------------------------
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--------Email, do Presidente da Câmara Municipal do Fundão, com registo de
entrada n.º 7076, de 03/07/2017, dando conhecimento do modelo de
Comunicado Municípios do antigo Sistema das Águas do Zêzere e Côa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. INTERVENÇÕES ------------------------------------------------------------------------Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente da Câmara questionou
se algum dos Senhores Vereadores tinha algum assunto a colocar perante
o Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara começou por apresentar, em
nome do executivo municipal, um voto de pesar, pelo falecimento de Luís
Filipe Ramalho Costa Cardoso, referindo tratar-se de um amigo, ex-autarca
de Freguesia, que sempre contribuiu para o debate político e em prol do
concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, deu conhecimento da submissão, com as devidas
alterações, da candidatura do Plano Integrado de Combate ao Insucesso
Escolar da CIM-BSE. -------------------------------------------------------------------------------Deu ainda conhecimento de que foi submetido o primeiro pedido de
pagamento da candidatura “Reconstrução e Ampliação das Escolas EB1 e
Jardim de Infância de Lageosa do Mondego e EB1 de Santa Luzia”, dandose início ao procedimento pré-contratual para adjudicação da execução das
empreitadas e que foi submetido o pedido de reembolso intermédio no
âmbito da candidatura do PEPAL. --------------------------------------------------------------Referiu ainda, que o município apresentou candidaturas ao quadro
comunitário Portugal 2020, num valor estimado de 9ME, do qual tem já
aprovado cerca de 4ME, com respetivo financiamento de cerca de 3ME. -----------Por fim, deu conhecimento de um ofício da Liga dos Amigos de
Aldeia da Serra, convidando o executivo municipal, para uma sardinhada
convívio, no dia 9 de julho de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SECÇÃO DE CONTABILIDADE-----------------------------------------------------1.1 ASSUNTO: 6.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP‘s 2017 --------Foi presente informação interna, datada de 30/06/2017, com registo
n.º 1721, submetendo para aprovação a 6.ª Alteração ao Orçamento e
GOP’s de 2017, documento cuja cópia se anexa a esta ata (1),
considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta
respeitante a esta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a
alteração apresentada tem como objetivo essencial reforçar as seguintes
rubricas orçamentais: transferências de capital para as freguesias, no valor
de 40.000€, relativo ao apoio para o alargamento do cemitério de CeloricoGare; transferências de capital PAA, no valor de 19.000€, relativo ao
pedido de apoio por parte da Associação Lageosense de Solidariedade
Social; reembolsos e restituições, no valor de 15.000€, reforço que visa
cobrir os custos com reembolsos com a cobrança de IMI e IMT por parte da
Autoridade Tributária e requalificações da Praça de Santa Maria e do Largo
do Tabulado, no valor de 24.500€ e 22.500€ respetivamente, para reforço
dos projetos tendo em consideração o aumento do financiamento para os
projetos do “Plano de Ação para Reabilitação Urbana” do Portugal 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 6.ª Alteração
ao Orçamento e GOP´s, referentes ao ano de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 ASSUNTO: PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE FUNDO DE
MANEIO

-

FÉRIAS

DESPORTIVAS

2017

-

RATIFICAÇÃO

DE

DESPACHO -------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação interna, da Secção de Contabilidade, com
registo n.º 1720, de 30/06/2017, referindo que em virtude da realização do
evento “Férias Desportivas – 2017”, durante o mês de julho, existe a
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necessidade da realização de despesas a pronto pagamento com o
referido evento, não sendo possível a emissão de uma requisição prévia.
Foi criado um fundo de maneio no valor de 3.500€, tendo como
responsável pela sua movimentação a Técnica Superior, Celita Silva
Cardoso.------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto, foi proferido despacho do Senhor Vice-Presidente
da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, nos termos da lei, deliberou, por unanimidade,
ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de
30/06/2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

SECÇÃO

DE

PLANEAMENTO

E

DESENVOLVIMENTO

URBANO-----------------------------------------------------------------------------------------------2.1 ASSUNTO: FEIRA ANUAL DE SÃO LOURENÇO - CORTE DE
TRÂNSITO À CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL ------------------------------------------------Foi

presente

informação

interna

n.º

1601,

de

22/06/2017,

submetendo para aprovação a planta de sinalização temporária, para a
realização da Feira Anual de São Lourenço, em Celorico da Beira, no dia
10 de agosto de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a planta de
sinalização temporária, para a realização da feira anual de São
Lourenço, no dia 10/08/2017, nos termos descritos na informação
técnica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 ASSUNTO: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO SOBRE OCUPAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA
DO DIVINO SALVADOR --------------------------------------------------------------------------Requerente: Associação Social, Cultural, Desportiva Recreativa
de Vila Boa do Mondego ------------------------------------------------------------------
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--------Foi presente informação interna n.º 1574, de 19/06/2017, dando
conhecimento de que a requerente solicita autorização para realização no
Largo do Eiró, na localidade de Vila Boa do Mondego, da Festa em Honra
do Divino Salvador, em espaço público, nos dias 4, 5 e 6 de agosto, com
início todos os dias a partir das 18:00h até às 04:00h, prevendo-se 200
pessoas no evento. A Técnica informa haver inconveniente na autorização
do pedido até às 04:00h, uma vez que a realização da atividade se
desenvolve junto ao Lar de Idosos existente na localidade, e que o horário
pretendido é bastante alargado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização, em
espaço público, da Festa em Honra do Divino Salvador, no Largo do
Eiró, na localidade de Vila Boa do Mondego, nos dias 4, 5 e 6 de
agosto, com início todos os dias a partir das 18:00h até às 02:00h,
condicionada ao cumprimento dos condicionalismos referidos no
parecer da GNR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 ASSUNTO: FEIRA ANUAL DE SANTA EUFÊMEA - CORTE DE
TRÂNSITO À CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL ------------------------------------------------Foi presente informação técnica com registo interno n.º 1602, de
22/06/2017,

submetendo

para

aprovação

a

planta

de

sinalização

temporária, no âmbito da Feira Anual de Santa Eufêmea, a realizar no dia
16 de setembro de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da informação
técnica, aprovar a planta de sinalização temporária para a realização
da Feira Anual de Santa Eufêmea, no dia 16/09/2017, devendo para o
efeito os serviços administrativos proceder em conformidade com o
exposto na referida informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------2.4

ASSUNTO:

AUTORIZAÇÃO

PARA

UM

PASSEIO

DE

MOTORIZADAS -------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Paulo Jorge Olival Ferreira -------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 1681, datada de
28/06/2017, dando conhecimento de que o requerente solicita autorização
para a realização em espaço público, de um passeio de motorizadas, no
dia 30/07/2017, entre as 9:00h e as 14:30h, com 70 pessoas, tendo o
mesmo o seu início e o seu término em Quintãs de Cima. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização em
espaço público, de um passeio de motorizadas, no dia 30/07/2017, nos
termos descritos na informação técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 ASSUNTO: APROVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
PARA A RUA DA PONTE EM MESQUITELA -----------------------------------------------Foi presente informação interna n.º 1702, de 28/06/2017, dando
conhecimento de que estando aprovada a planta de sinalização da
localidade de Mesquitela, foi constatado que a planta aprovada, apenas
contém de um lado, o sinal C6 – Trânsito proibido a veículos de peso total
superior a 8 toneladas, no entroncamento do Largo do Freixoeiro com a
Rua da Ponte, na localidade de Mesquitela, e não sinalização de ambos os
lados, dos sentidos de trânsito. ------------------------------------------------------------------Sendo esse sinal o indicador da tonelagem máxima que a ponte
existente poderá suportar para que se mantenha a segurança do local, há
necessidade de aprovar um sinal C6 – Trânsito proibido a veículos de peso
total superior a 8 toneladas, para ser colocado no local apresentado na
planta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de
um sinal C6 – Trânsito proibido a veículos de peso total superior a 8
toneladas, para a Rua da Ponte, em Mesquitela. ---------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS --------------------------------------------ASSUNTO: PROTOCOLO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO
PRÁTICA

EM

CONTEXTO

PROGRAMADOR/A

DE

DE

TRABALHO

INFORMÁTICA,

DA

DO

CURSO

DE

MODALIDADE

DE

APRENDIZAGEM -----------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação n.º 1575, de 20/06/2017, remetendo para
aprovação, minuta do protocolo para realização de Formação Prática em
Contexto de Trabalho, do Curso de Programador/a de Informática, a
celebrar entre o IEFP, I.P. representado pelo Diretor do Centro de Emprego
e Formação Profissional da Guarda e o Município de Celorico da Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo para
realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, do Curso
de Programador/a de Informática, a celebrar entre o IEFP, I.P. e o
Município de Celorico da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ANIMAIS ERRANTES - CUMPRIMENTO DA LEI N.º 27/2016, DE
23/08 (ABAIXO-ASSINADO) ---------------------------------------------------------------------Foi presente, abaixo-assinado, subscrito por residentes com
atividade profissional no concelho de Celorico da Beira, com registo de
entrada n.º 6603, de 22/06/2017, manifestando a sua preocupação com a
situação dos animais errantes, solicitando que sejam implementadas
medidas no sentido de cumprir a Lei n.º 27/2016, de 23/08, que aprovou a
criação de uma rede de centros de recolha de animais e estipulou o
acolhimento dos animais errantes, a sua esterilização e posterior
encaminhamento para adoção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que foram já
encetadas medidas, após uma reunião onde estiveram presentes o
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Gabinete de Veterinária, Gabinete Jurídico, Gabinete Técnico Florestal e
GNR local, no sentido de resolver esta situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. CNOD - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE
DEFICIENTES ----------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO --------------------------------------------------------Foi presente email do CNOD, com registo de entrada n.º 6705, de
23/06/2017, solicitando apoio para a realização do 24.º Encontro Nacional
de Pessoas com Deficiência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio
monetário no valor de 100€, ao CNOD – Confederação Nacional dos
Organismos de Deficientes, para ajudar a custear as despesas com o
24.º Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. CLUBE ESCAPE LIVRE ---------------------------------------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO --------------------------------------------------------Foi presente email do Clube Escape Livre, com registo de entrada n.º
6683, de 23/06/2017, referindo que gostariam de publicar, na edição da
revista a sair em julho, um trabalho sobre o concelho de Celorico da Beira,
para tal, solicitam apoio para a publicação desse mesmo artigo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio
monetário no valor de 775€ + IVA, ao Clube Escape Livre, para
publicação de um artigo alusivo ao concelho de Celorico da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. CÉSAR OLIVAL --------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: APOIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO
DO MUNDO DE KARATÉ FSKA 2017 – INGLATERRA --------------------------
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--------Foi presente ofício, com registo de entrada n.º 6624, de 19/06/2017,
dando conhecimento de que alguns atletas da Escola Desportiva de
Celorico da Beira e o seu treinador, foram selecionados para representar
Portugal, integrando a Seleção Nacional de Karaté KPS (Karaté-Do
Portugal Shotokan), no Campeonato do Mundo de Karaté – Funakoshi
Karate Association, a decorrer entre os dias 25 e 30 de outubro de 2017,
em Inglaterra. -----------------------------------------------------------------------------------------Para tal, solicitam um contributo financeiro por forma a reduzir os
custos dos atletas e seu treinador para este evento Internacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio
financeiro no valor de 4.000€, à Escola Desportiva de Karaté de
Celorico da Beira, por forma a custear as despesas inerentes à
participação dos atletas e seu treinador, no Campeonato do Mundo de
Karaté – Funakoshi Karate Association, entre os dias 25 e 30 de
outubro de 2017, em Inglaterra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. UNICEF -------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE DONATIVO --------------------------------------------------Foi presente oficio n.º SDI17CO1RP-275586, com registo de entrada
n.º 6675, de 23/06/2017, proveniente da UNICEF, solicitando um donativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 63,28€, à UNICEF, para aquisição de 14 000 pastilhas para
purificar a água.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. JUNTA DE FREGUESIA DO FORNOTELHEIRO ------------------------------ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO --------------------------------------------Foi presente email da Junta de Freguesia do Fornotelheiro, com
registo de entrada n.º 6368, de 14/06/2017, solicitando a atribuição de um
subsídio de 40.000€, para a obra de Ampliação do Cemitério de Celorico
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Gare. Refere ainda, que esta obra é de extrema importância e de cariz
urgente, dado que o cemitério esgotou a capacidade para abertura de
sepulturas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
montante de 40.000€, à Junta de Freguesia do Fornotelheiro, para a
obra de Ampliação do Cemitério de Celorico Gare. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS -----------ASSUNTO: PROPOSTA DE ADESÃO -----------------------------------------------Foi presente ofício da Associação Nacional de Assembleias
Municipais, com registo de entrada n.º 6504, de 05/06/2017, relativamente
ao assunto identificado em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, encaminhar este assunto
ao Gabinete Jurídico, para análise. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. REALIZAÇÃO "FEIRA MEDIEVAL" CELORICO DA BEIRA--------------Foi presente informação interna, com registo n.º 1700, de
28/06/2017, relativamente à realização de uma Feira Medieval em Celorico
da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da
ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. PARTIDO SOCIALISTA DE CELORICO DA BEIRA -------------------------ASSUNTO: CEDÊNCIA DE ESPAÇO -------------------------------------------------Foi presente email, com registo de entrada n.º 6859, de 28/06/2017,
referindo que no âmbito da candidatura às eleições autárquicas “Celorico
Primeiro” do Partido Socialista, solicitam a cedência do espaço
gimnodesportivo de Celorico da Beira para o dia 15 e 16 de julho de 2017. --
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara não se opõe à cedência do
espaço, desde que o requerente diligencie no sentido de preservar o
pavimento do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do
Gimnodesportivo, para os dias 15 e 16 de julho de 2017, ao Partido
Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO---------------------------------------------------------13.1 ASSUNTO: QUEBRA DE VIDRO - Viatura com a matrícula
82-ON-89 -----------------------------------------------------------------------------------------------Na reunião de Câmara do dia 07/06/2017, 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.
Foi deliberado encaminhar o assunto à Secção de Património, por forma a
elaborar o respetivo orçamento. -----------------------------------------------------------------Nesta sequência, foi presente informação, da Secção de Património,
com registo interno n.º 1621, datada de 23/06/2017, dando conhecimento
de que o valor de substituição do vidro é de 296,78€, sugerindo que o
mesmo seja pago diretamente 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 Jorge Amaral dos Santos, no montante de 296,78€, diretamente
à Carglass, conforme orçamento apresentado, para posteriormente
solicitar o reembolso à companhia de seguros do município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------13.2 ASSUNTO: QUEBRA DE VIDRO - Viatura com a matrícula
67-18-MS-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 1699, datada de
28/06/2017, informado que no dia 23 de junho de 2017, um funcionário do
município, enquanto efetuava o corte das ervas na freguesia de Casas do
Soeiro, partiu o vidro da porta traseira do lado esquerdo de uma viatura. ------------Mais informa, que o valor da substituição do vidro é de 144,60€,
sugerindo que seja pago diretamente à Carglass. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento
da reparação do dano causado no veículo automóvel, propriedade do
Senhor Carlos Alberto Martins da Cruz, no montante de 144,60€,
diretamente à Carglass, conforme orçamento apresentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. SECÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E FAMÍLIA---------------------------ASSUNTO: PAA - ÁREA DE EQUIPAMENTO -------------------------------------Requerente: Associação Lageosense de Solidariedade Social------------Foi presente informação interna, com o registo n.º 1686, datada de
28/06/2017, referindo que a Associação Lageosense de Solidariedade
Social, apresentou candidatura na área de Equipamento, com o objetivo da
aquisição de uma viatura para responder às necessidades inerentes às
respostas sociais da Instituição. -----------------------------------------------------------------Informa ainda, que a requerente apresentou toda a documentação
exigida, e que está de acordo com o Regulamento do PAA. A referida
candidatura apresenta um orçamento no valor total de 19.473,10€, sendo
que o apoio financeiro solicitado ao PAA é no valor de 18.473,10 €. Nesta
sequência, submete-se a minuta do contrato programa entre a referida
entidade e o Município de Celorico da Beira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato
programa a celebrar entre a Associação Lageosense de Solidariedade
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Social e o Município de Celorico da Beira, nos termos do PAA, cujo
apoio financeiro será no montante de 18.473,10€.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------ASSUNTO: OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO E OBRAS DE
URBANIZAÇÃO - LOTEAMENTO DE HERDEIROS DE MANUEL ALEIXO
DA CRUZ - RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE
22/03/2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação técnica, relativa ao requerimento n.º 304,
processo n.º 02/2002/1, de 29/06/2017, relativamente ao assunto em
epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação da
reunião de câmara do dia 22/03/2017, passando a mesma a ter a
seguinte redação: “A Câmara deliberou, por unanimidade, dar
conhecimento aos requerentes da não rejeição liminar do pedido. --------------Mais foi deliberado, deferir as alterações das obras de
urbanização, bem como proceder à redução da caução, nos termos da
alínea b), da informação técnica com o n.º 412, datada de 05/08/2016.----------Foi ainda deliberado, a junção dos lotes 56 e 57, tendo sido
anulado o lote 57 e a sua área foi integrada no lote 56, assim o lote
com o número 57 deixou de fazer parte do loteamento, bem como a
eliminação do lote 73, cuja área foi integrada na área sobrante do
respetivo loteamento”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.

ANMP

-

ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DE

MUNICÍPIOS

PORTUGUESES -------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PROJETO
DE

DECRETOS-LEI

SETORIAIS:

GESTÃO

DO

PATRIMÓNIO

IMOBILIÁRIO PÚBLICO SEM UTILIZAÇÃO; AÇÃO SOCIAL; JUSTIÇA----
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--------Foi presente, para conhecimento, email com registo de entrada n.º
6858, de 28/06/2017, relativamente ao assunto identificado em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DA BEIRA -------------ASSUNTO: AGRADECIMENTO --------------------------------------------------------Foi presente ofício, com registo de entrada n.º 6930, de 27/06/2017,
formalizando o agradecimento do Diretor do Agrupamento de Escolas de
Celorico da Beira, pela prestimosa colaboração dada pela Câmara
Municipal na realização da segunda edição das “Marchas Escolares
Infantis”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara endereçou os parabéns a toda a
comunidade escolar, bem como população, por toda a dinâmica na
realização deste evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram 11h 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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