Ata n.º 20/2017 de 27/09/2017

---------------------------------------ATA N.º 20/2017----------------------------------------------Aos 27 dias do mês de setembro de 2017, pelas 10h, no Salão Nobre
dos Paços do Município de Celorico da Beira, reuniu extraordinariamente a
Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente, José Luís
Saúde Cabral, estando também presentes os Senhores Vereadores: ----------------Manuel António de Almeida Portugal; --------------------------------------------------Luís Carlos Fernandes Santos; ----------------------------------------------------------Victor Martins Santos (abandonou a reunião eram 10:15h); ------------------Maria de Jesus Abrantes Granjal da Cruz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Santos solicitou ao Senhor Presidente
da Câmara, autorização para usar da palavra. Depois de autorizado, leu
documento que de seguida se transcreve e anexa a esta ata (1): ----------------------“Victor Martins Santos, Vereador pela coligação PSD/CDS na
Câmara Municipal de Celorico da Beira, vem por este meio denunciar que,
ao abrigo do art.º 41.º “Neutralidade e imparcialidade das entidades
públicas”, o Senhor Vereador José Luís Saúde Cabral, enquanto
Mandatário da Candidatura do Partido Socialista (Intervenções públicas
exemplificadas no documento anexo) e a Senhora Presidente da
Assembleia Municipal, Dr.ª Ana Isabel Janelas (salvo pedido de suspensão
de mandato que desconheço), enquanto cabeça de lista à Assembleia
Municipal pelo mesmo partido, encontram-se no desempenho de funções
em violação legal dos números 1 e 3 do artigo referido, da lei Orgânica em
referência a). ------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, proponho: -------------------------------------------------------
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--------1. A suspensão de eficácia da convocatória da presente reunião; -------------2.

Que

a

presente

denúncia

seja

remetida

às

entidades

competentes, nomeadamente Comissão Nacional de Eleições e Ministério
Público, para investigação e demais consequências legais.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abandonou a reunião, eram 10:15h, o Senhor Vereador Victor
Martins Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SECÇÃO DE CONTABILIDADE-----------------------------------------------------ASSUNTO: 9.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP´S 2017 -------------Foi presente informação interna, datada de 22/09/2017, com registo
n.º 3086, submetendo para aprovação a 9.ª Alteração ao Orçamento e
GOP’s de 2017, documento cuja cópia se anexa a esta ata (2),
considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta
respeitante a esta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve presente nesta reunião, o Técnico, José Tavares, da Secção
de Contabilidade, para explicar este assunto.------------------------------------------------O Técnico disse que a alteração ora apresentada tem como objetivo
essencial retificar o orçamento, tendo em consideração a aprovação do
Plano de Saneamento Financeiro e respetivos empréstimos. Prevê-se na
rubrica de empréstimos a receita com os financiamentos a obter no âmbito
do saneamento, por contrapartida das rubricas de receita corrente e de
capital que inicialmente previam os valores da dívida que transitou de
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A nível da despesa, dotou-se o orçamento de modo a comportar a
dívida do empréstimo que transitou da EMCEL, bem como dos
financiamentos do município que vão ser reestruturados tanto em capital,
como juros. -------------------------------------------------------------------------------------
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--------Foram ainda, efetuados outros acertos tais como: transferências
correntes para as freguesias: 500€, valor que visa dotar a rubrica em
3.000€, tendo em consideração o pedido de apoio da Junta de Freguesia
de Prados, para o Festival da Castanha; Mercadorias para venda: 10.000€,
valor que visa a compra de queijo para venda; Transferências de capital
para as freguesias, foi reforçada em 8.000€, de modo a garantir dotação
para atribuição do apoio solicitado, no valor de 25.000€, pela Junta de
Freguesia de Maçal do Chão, que visa o arranjo de passeios e
Beneficiação, cuja aprovação depende desta alteração orçamental e
reparação de equipamentos de desporto, reforçou-se esta rubrica em
37.500€ de modo a suportar a despesa com a reparação da iluminação do
estádio municipal que vai ser comparticipada pelo seguro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o Senhor Vereador Manuel Portugal deixou um
alerta no sentido de que, aquando da elaboração do orçamento, estas
despesas sejam previstas, evitando desta forma, as constantes alterações
ao orçamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 9.ª Alteração
ao Orçamento e GOP´s, referentes ao ano de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SECÇÃO DE TRÂNSITO E VIAS MUNICIPAIS ---------------------------------2.1 ASSUNTO: SINALIZAÇÃO DO LARGO DA MISERICÓRDIA ------------Requerente: Junta de Freguesia de Linhares da Beira -----------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 3076, de
21/09/2017, remetendo para aprovação, planta de sinalização relativa ao
assunto identificado em título. --------------------------------------------------------------------Sobre os estacionamentos dos autocarros e outros veículos, no
restante Largo da Misericórdia, em Linhares da Beira, deverá o Arquiteto
Municipal, estudar e projetar a reorganização urbanística do espaço
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existente, demarcando horizontalmente os estacionamentos do Largo da
Misericórdia em Linhares da Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a planta de
sinalização, para o Largo da Misericórdia, em Linhares da Beira, nos
termos da informação técnica. ----------------------------------------------------------------Mais deliberou, que sobre os estacionamentos dos autocarros e
outros veículos, no restante Largo da Misericórdia, em Linhares da
Beira, deverá o Arquiteto Municipal estudar e projetar a reorganização
urbanística do espaço existente, demarcando horizontalmente os
estacionamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2

ASSUNTO:

APROVAÇÃO

DO

PROTOCOLO

PARA

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICITÁRIOS
NO CONCELHO DE CELORICO DA BEIRA ------------------------------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 3084, de
22/09/2017, dando conhecimento de que o executivo municipal, na sua
reunião datada de 21/06/2016, deliberou por unanimidade, aprovar a
proposta de colocação de outdoors de dupla face. Nesta sequência,
submete-se à aprovação minuta de Protocolo para instalação e utilização
de equipamentos publicitários no concelho de Celorico da Beira,
documento cuja cópia se anexa a esta ata (2), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de
Protocolo para Instalação e Utilização de Equipamentos Publicitários
no Concelho de Celorico da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES -----------------------------------
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--------ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS NO ÂMBITO DA
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ----------------------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 3082, de
22/09/2017, relativamente ao assunto identificado em título, documento
cuja cópia se anexa a esta ata (3), considerando-se integralmente
reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
proferido pelo Senhor Presidente da Câmara, descrito na informação
técnica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. SECÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E FAMÍLIA ----------------------------4.1 ASSUNTO: SPORTING CLUBE CELORICENSE – PAA -------------------Foi presente informação interna, com registo n.º 3079, de 22/09/217,
dando conhecimento de que o Sporting Club Celoricense apresentou
candidatura ao PAA, na área de desporto, para a prática de várias
modalidades, destinada à época 2017/2018.-------------------------------------------------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 53.500,00€, sendo
que o apoio financeiro solicitado ao PAA é no valor de 41.500,00€. Nesta
sequência, submete-se a minuta do contrato programa entre a referida
entidade e o Município de Celorico da Beira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara propôs a atribuição de um apoio
financeiro no montante de 41.500,00€, cujo plano de pagamentos, será
efetuado nos termos do documento apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato
programa a celebrar entre o Sporting Clube Celoricense e o Município
de Celorico da Beira, nos termos do PAA, cujo apoio financeiro será
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no montante de 41.500,00€, nos termos do plano de pagamentos
acordado e aprovado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 ASSUNTO: XI FESTIVAL DO BORREGO 2017 – PAA ---------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 3078, de
22/09/2017, dando conhecimento de que a Confraria do Borrego Mémé,
apresentou candidatura ao PAA, na área de Eventos, com o objetivo de
realizar a atividade “XI Festival do Borrego 2017”.------------------------------------------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 33.100,00€, sendo
que o apoio financeiro solicitado ao PAA é no valor de 20.000,00€. Nesta
sequência, submete-se a minuta do contrato programa entre a referida
entidade e o Município de Celorico da Beira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara propôs a atribuição de um apoio
financeiro no montante de 10.000,00€, sendo o mesmo efetuado, num
único pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contratoprograma a celebrar entre a Confraria do Borrego Mémé e o Município
de Celorico da Beira, nos termos do PAA, cujo apoio financeiro será
no montante de 10.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE QUINTÃS DE CIMA E
DE BAIXO ---------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: INSTALAÇÕES DE SEDE SOCIAL -----------------------------------Foi presente ofício, do Centro Recreativo e Cultural de Quintãs de
Cima e de Baixo, com o registo de entrada n.º 1802, solicitando um
subsídio, para obras de melhoramentos nas instalações da sede, Casa do
Povo. --------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 9.340,00€ ao Centro Recreativo e Cultural de Quintãs de Cima
e de Baixo, para a referida obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA --------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar esta ata em
minuta, nos termos do n.º 3, do art.º 92.º, da Lei n.º 169/99, de 18/9, na
sua atual redação, para imediata execução das deliberações nela
contida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram 10:40h 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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