Ata n.º 16/2017 de 16/08/2017

---------------------------------------ATA N.º 16/2017----------------------------------------------Aos 16 dias do mês de agosto de 2017, pelas 10h, no Salão Nobre
dos Paços do Município de Celorico da Beira, reuniu ordinariamente a
Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Vice-Presidente, José Luís
Saúde Cabral, estando também presentes os Senhores Vereadores: ----------------Manuel António de Almeida Portugal; --------------------------------------------------Victor Martins Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta reunião o Senhor Presidente da Câmara, José
Francisco Gomes Monteiro e o Senhor Vereador Luís Carlos Fernandes
Santos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada pela Técnica Superior da Secção de Apoio
aos Órgãos Municipais, Sónia Cristina de Almeida Salgado Fernandes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, o Senhor Vice-Presidente
declarou aberta a reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento do pedido
de justificação de falta à reunião do dia 02/08/2017, por motivos de baixa
médica, apresentado pelo Senhor Vereador Luís Carlos Fernandes Santos,
através de email, com registo de entrada n.º 8169, de 02/08/2017.--------------------O Executivo considerou a falta justificada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA
02/08/2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a ata n.º 15, da reunião ordinária do Executivo de
02/08/2017, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Dispensada a sua leitura e não havendo correções a efetuar, foi
a mesma aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------Iniciados os trabalhos, o Senhor Vice-Presidente da Câmara
questionou se algum dos Senhores Vereadores tinha algum assunto a
colocar perante o Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento de
requerimento (registo interno n.º 2504, de 14/08/2017), apresentado pelo
Senhor Presidente da Câmara, informando que irá prorrogar as suas férias
até ao dia 18/08/2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------1.1 ASSUNTO: EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE--------Nome: Odete de Jesus Dias ------------------------------------------------------------Foi presente informação técnica, datada de 04/08/2017 relativa ao
requerimento n.º 240, processo n.º 11/2017/18, de 31/03/2017, em nome
de Odete de Jesus Dias, referindo que pretende a requerente que lhe seja
emitida uma certidão de compartes (2 pessoas), referente ao artigo
matricial n.º 579, com uma área de 0.0589 ha, sita na Vinha do Ganga,
freguesia da União de Freguesias de Açores e Velosa, concelho de
Celorico da Beira, referindo que não importa, nem visa que dele resulte
parcelamento físico, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 54.º, da Lei
64/2003, de 23 de agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos

termos

da

informação

técnica,

foi

deliberado,

por

unanimidade, emitir a certidão pretendida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------1.2 ASSUNTO: EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE
- REQ. N.º 372 ----------------------------------------------------------------------------------------Nome: José Alexandre dos Santos Rodrigues ----------------------------------Foi presente informação técnica, datada de 07/08/2017 relativa ao
requerimento n.º 372, processo n.º 11/2017/27, de 04/08/2017, em nome
de José Alexandre dos Santos Rodrigues, referindo que pretende o
requerente que lhe seja emitida uma certidão de compartes (2 pessoas),
referente ao artigo matricial n.º 529, com uma área de 1980m2, sita em
Paredinha, freguesia da União de Freguesias de Rapa e Cadafaz, concelho
de Celorico da Beira, referindo que não importa, nem visa que dele resulte
parcelamento físico, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 54.º, da Lei
64/2003, de 23 de agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos

termos

da

informação

técnica,

foi

deliberado,

por

unanimidade, emitir a certidão pretendida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 ASSUNTO: EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPARTES - REQ.
N.º 341 --------------------------------------------------------------------------------------------------Nome: José Alexandre dos Santos Rodrigues ----------------------------------Foi presente informação técnica, datada de 07/08/2017 relativa ao
requerimento n.º 341, processo n.º 11/2017/24, de 17/07/2017, em nome
de José Alexandre dos Santos Rodrigues, referindo que pretende o
requerente que lhe seja emitida uma certidão de compartes (2 pessoas),
referente ao artigo matricial n.º 526, com uma área de 1498m2, sita em
Paredinhas - Cadafaz, União de Freguesias de Rapa e Cadafaz, concelho
de Celorico da Beira, referindo que não importa, nem visa que dele resulte
parcelamento físico, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 54.º, da Lei
64/2003, de 23 de agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos

termos

da

informação

técnica,

foi

deliberado,

por

unanimidade, emitir a certidão pretendida. ----------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------ASSUNTO:

DESIGNAÇÃO

DOS

REPRESENTANTES

PARA

INTEGRAR A COMISSÃO CONSULTIVA DE ACOMPANHAMENTO DA
ELABORAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DO PARQUE NATURAL
DA SERRA DA ESTRELA ------------------------------------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 8036, de
01/08/2017, dando conhecimento de que na sequência da comunicação do
ICNF, é necessário designar dois representantes – efetivo e suplente, para
integrar a Comissão Consultiva de Acompanhamento da Elaboração do
Programa Especial do Parque Natural da Serra da Estrela.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada a seguinte proposta: --------------------------------------------------Efetivo: Vice-Presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira,
Dr. José Luís Saúde Cabral; ----------------------------------------------------------------------Suplente: Cristina Alexandra Martins, Técnica Superior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos considera que face ao período
que atravessam, ou seja, a época eleitoral, não lhe parece que designar o
Senhor Vice-Presidente da Câmara, como representante efetivo desta
Comissão, seja a opção mais correta. Na sua opinião, os representantes a
designar deveriam ser Técnicos do município com conhecimentos na área,
com poderes necessários à vinculação da entidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

Senhor

Vice-Presidente

da

Câmara

esclareceu

que

o

representante efetivo terá de ser um elemento do executivo, uma vez que
os Técnicos não têm poder de decisão nesta matéria. Contudo, o Técnico
nomeado como suplente, irá acompanhar o elemento do executivo nas
reuniões da Comissão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não participou nesta votação, o Senhor Vice-Presidente da Câmara. -
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção, designar
como representante efetivo o Senhor Vice-Presidente da Câmara
Municipal, José Luís Saúde Cabral e como suplente a Técnica
Superior, Cristina Alexandra Martins, para integrar a Comissão
Consultiva de Acompanhamento da elaboração do Programa Especial
do Parque Natural da Serra da Estrela. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. SECÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E FAMÍLIA ----------------------------3.1 ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - TRANSPORTES
ESCOLARES - 1.º CICLO-------------------------------------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 2354, datada
02/08/2017, dando conhecimento da listagem dos alunos que solicitaram
transporte escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por
unanimidade, assegurar o pagamento do passe escolar aos alunos
constantes da presente informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 ASSUNTO: REFEIÇÕES E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O
ANO LETIVO 2017/2018 --------------------------------------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 2265, de
31/07/2017, apresentando para aprovação a previsão do valor a
contratualizar com as IPSS’s referentes às refeições e transportes escolar
para o ano letivo 2017/2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a previsão do
valor a contratualizar com as IPSS’s, apresentando posteriormente, os
protocolos para fornecimento de refeições e transporte escolar, para
o ano letivo 2017/2018, para aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------4. SECÇÃO DE TURISMO----------------------------------------------------------------ASSUNTO: CORTE TEMPORÁRIO DE VIA EM LINHARES DA
BEIRA - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ----------------------------------------------------Foi presente para ratificar, despacho do Senhor Vice-Presidente da
Câmara, a deferir o corte temporário do trânsito, para a realização do
evento “O Segredo de Dona Lopa”, nos dias 4 a 6 de agosto, em Linhares
da Beira (informação técnica n.º 34, de 02/08/2017). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos regista com agrado a realização
deste evento, que contou com o envolvimento da população local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara referiu que a realização
deste evento foi digna do envolvimento da população de Linhares da Beira.
Deu os parabéns aos funcionários do município pela organização desta
iniciativa, bem como em termos de logística. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 03/08/2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. FEIRA MEDIEVAL - PLANTA DE SINALIZAÇÃO -----------------------------Foi

presente

informação

interna

n.º

2418,

de

08/08/2017,

submetendo para aprovação a planta de sinalização, para a realização da
Feira Medieval, no Centro Histórico de Celorico da Beira, nomeadamente
na Praça de Santa Maria, nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos fez uma chamada de atenção
pelo facto de a informação técnica enviada não ser acompanhada da
planta de sinalização, sendo a mesma apresentada no dia da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção, aprovar a
planta de sinalização, para a realização da Feira Medieval, no Centro

294

Ata n.º 16/2017 de 16/08/2017

Histórico de Celorico da Beira, nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2017,
nos termos descritos na informação técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. APAV - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA -------------ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E PEDIDO DE
APOIO --------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente ofício, com registo de entrada n.º 8020, de 26/07/2017,
dando conhecimento das atividades desenvolvidas pela Associação
identificada em título, bem como, solicitam apoio financeiro por forma a dar
continuidade ao trabalho que têm vindo a desenvolver. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento de que na
reunião de Câmara de 22/03/2017, havia sido deliberado atribuir um
subsídio no valor de 500€, ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de
Violência

Doméstica,

do

Centro

de

Formação

e

Assistência

e

Desenvolvimento da Guarda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DA BEIRA ---------------ASSUNTO: RELAÇÃO DE NECESSIDADES DOS CADERNOS DE
ATIVIDADES PARA O 1.º CICLO --------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento de que na
reunião de Câmara do dia 02/08/2016, foi proposto pelo Senhor Presidente
da Câmara, que o município adquira os cadernos de atividades, para o 1.º
ciclo, do ensino básico, para o ano letivo 2017/2018, por forma a serem
distribuídos gratuitamente aos alunos, à semelhança do ano letivo anterior. --------Nesta sequência, foi presente informação do Agrupamento de
Escolas de Celorico da Beira, datada de 04/08/2017, com registo de entrada
n.º 8216, enviando relação do número de alunos, por nível de ensino, bem
como respetivo orçamento.-----------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar os custos com a
aquisição dos cadernos de atividades para o 1.º ciclo, no valor de
6.488,85€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. SECÇÃO DE CONTABILIDADE-----------------------------------------------------ASSUNTO: MAPAS DE EMPRÉSTIMOS DAS CONTAS DE
GERÊNCIA DE 2011 E 2012 ---------------------------------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 2464, de
10/08/2017, referindo que no seguimento dos processos de verificação das
contas de gerência dos anos de 2011 e 2012 pelo Tribunal de Contas,
foram exigidas algumas correções aos mapas de empréstimos de 2011 e
2012, 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 Vice-Presidente da Câmara solicitou a presença do
Técnico Superior, José Tavares, para prestar os esclarecimentos
necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Técnico começou por explicar que no seguimento dos processos
de verificação das contas de gerência dos anos de 2011 e 2012, pelo
Tribunal de Contas, foram exigidas algumas correções aos mapas de
empréstimos de 2011 e 2012. As alterações visam a consistência de
valores com os mapas de fluxos de caixa e não são materialmente
relevantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos alerta para que da próxima vez
façam chegar toda a informação que deu origem a esta situação,
nomeadamente a comunicação do Tribunal de Contas. Considera, que não
pode tomar uma decisão sobre um procedimento, quando desconhece o
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processo. Há divergências, que mesmo não sendo significantes podem
alterar os valores dos mapas, em termos quantitativos, daí ser necessário
anexar a informação em falta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara referiu, que futuramente, seja
anexada toda a documentação às informações técnicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção, aprovar
os mapas alterados de empréstimos das contas de gerência de 2011 e
2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS --------------------------------------------ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO --------------------------------------------Foi presente para conhecimento, informação da Secção de Recursos
Humanos, com registo interno n.º 2233, de 28/07/2017, relativa à cedência
de espaço, solicitado pela candidatura “Celorico Primeiro”, do Partido
Socialista, para o dia 9 de setembro de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Vice-Presidente
deu por encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata,
que vai ser assinada, pelo Senhor Vice-Presidente e por mim, Sónia
Cristina Fernandes, que a secretariei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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