Acta n.º 24 /2005 de 21/12/2005

-----------------------------------ACTA N.º 24/2005 -----------------------------------------------Aos vinte e um dias do mês de Dezembro de dois mil e cinco, pelas
quinze horas, 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:------------------------------------------------------------------------------Dr. José Luís Saúde Cabral;--------------------------------------------------------------Sr. Rui Jorge Pinto Correia;---------------------------------------------------------------Dr. António Graça Silva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltou a esta reunião o Senhor Vereador António José Marques
Caetano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada pela Senhora Dina Maria da Silva,
Assistente Administrativa Especialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, procedendo à abertura de um período de “Antes da
Ordem do Dia”, com quinze minutos de duração. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente da Câmara questionou se
algum dos Senhores Vereadores, tinha algum assunto a colocar perante o
Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Correia começou por falar sobre a Plataforma
Logística, referindo que é um grande investimento para o Concelho de
Celorico da Beira e que há outros Concelhos com o mesmo propósito,
assim sendo questionou o Executivo se já tinha sido efectuado algum
contacto com o promotor e qual o posição do actual Executivo sobre o
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assunto, visto tratar-se de um grande empreendimento, considera que não
se pode esperar que seja o investidor a contactar a Câmara. ---------------------------Disse ainda, que era do interesse de todos os Celoricenses que o
contacto fosse efectuado o mais depressa possível -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Senhor Vereador Rui Correia, o Senhor Presidente
disse que o actual Executivo já havia contactado o promotor, mas até à
presente data ainda tinha havido qualquer resposta. No entanto reiterou que
é do interesse de todos manter este investimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda sobre o assunto, o Senhor Vereador António Silva disse que
todos os investimentos feitos neste Concelho são importantes, mas nos
últimos oito anos os investimentos havidos, foram somente de economia
familiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------A Plataforma Logística é um investimento de dezoito milhões de
euros e no mínimo, está anunciada há pelo menos quatro anos. Disse que o
Senhor Fernando Tavares Pereira é um empresário de relevo nacional, que
possivelmente houve negociações feitas com o anterior Executivo, das
quais resultou um protocolo assinado durante a campanha eleitoral, que é
vago quanto às responsabilidades. Este Executivo é alheio a todo esse
processo tendo por isso necessidade de se inteirar da situação, aguardando
uma reunião com o promotor. --------------------------------------------------------------------Disse que o investimento na Plataforma Logística é financiado a
100% pelo Senhor Fernando Tavares Pereira. ----------------------------------------------Referiu-se ainda ao anúncio da maior Plataforma Logística que se
situa junto da fronteira e outra existente no Distrito da Guarda que deverão
ser objecto de estudo para o promotor. --------------------------------------------------------Falou da iniciativa levada a cabo por esta Autarquia em colaboração
com a AEP, no dia 20 de Dezembro, no Centro Cultural onde estiveram
presentes cerca de 48 empresas. Explicou que se trata de um projecto que
apoia todas as micro e pequenas empresas a nível nacional, através da
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implementação de acções de consultoria formativa, de formação e apoio às
TIC’s, denominada intervenção PMETIC. -----------------------------------------------------Frisou que tinha sido convidada a empresa CIMA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Correia referindo-se ao encontro que o novo
Executivo aguarda com o promotor, disse, já ter havido tempo mais que
suficiente para esse encontro ter acontecido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara reforçou o que anteriormente tinha
dito sobre a Plataforma Logística e questionou sobre o porquê de tanto se
ter falado neste projecto nos últimos quatro anos e até agora não existir
qualquer tipo de trabalhos ou investimento feitos na prática. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Vereador José Luís Cabral deu conhecimento
ao Executivo que durante os dias 26 a 30 de Dezembro irá ter lugar na Vila
de Celorico da Beira um estágio de Inverno transfronteiriço (atletismo), com
atletas de vários pontos do país e de Castilha e Léon. As actividades irão
decorrer no Pavilhão e no Campo de Futebol. -----------------------------------------------Esclareceu que esta actividade é realizada ao abrigo da cooperação
transfronteiriça, inserida no programa Interreg III e tem o apoio do Município
de Celorico da Beira, da Federação Territorial de Atletismo de Castilla y
Léon, entre outros.-----------------------------------------------------------------------------------Disse ainda, que pensava terem sido eleitos quatro Vereadores (mais
o Senhor Presidente) para constituírem este Executivo e que o Senhor
Vereador António Caetano tinha dito que iria ajudar e apoiar este Executivo,
em prol do desenvolvimento do Concelho. No entanto esta é a terceira vez
que está a faltar, demonstrando que afinal não está para ajudar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Vereador Rui Correia para dizer que entendia e
concordava com os cortes de luz que foram anunciados, através de Edital.
Medida que este Executivo resolveu tomar, de forma a reduzir as despesas
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com a EDP. Contudo, não concorda que sejam os munícipes a ficar
lesados, porque eles contribuem com os seus impostos e não têm que
pagar pela má gestão dos Executivos cessantes. Referiu ainda que há
alguns caminhos para quintas onde não são necessários tantos postes,
outros sítios com casas isoladas, sem luz, na sua opinião deveria haver um
melhor critério para que estas medidas não penalizassem ninguém. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara interpelou o Senhor Vereador Rui
Correia, no sentido de saber qual o caminho público onde há casas isoladas
e sem luz, que as pessoas que se encontram lesadas, devem dirigir-se à
Câmara, para se encontrar uma solução viável para todos.------------------------------Esclareceu

que

havia

caminhos

agrícolas,

sem

movimento,

iluminados, pelo que se adoptou o corte de energia eléctrica em situações
similares para se poder cumprir o acordo com a EDP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Senhor Vereador Rui Correia não foi referenciado nenhum caso
em concreto, mas alega que há descontentamento em muitas pessoas no
que diz respeito aos cortes de luz, que devia ter sido feita uma
sensibilização junto dos Munícipes, de forma a chegarem a um consenso,
pois só o Edital na rua não é o bastante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Silva disse que os cortes de energia
estão a ser efectuados de acordo com a EDP, foi mantida a iluminação nas
áreas urbanas, fora deste perímetro foi mantida a iluminação junto às
habitações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Luís Cabral, referiu que não é este
Executivo que está a ditar o corte de energia eléctrica, mas que a tal foi
obrigado, uma vez que tinha sido recepcionado nesta Câmara, um fax da
EDP, alertando para o corte de energia eléctrica no dia 29 de Novembro,
em consequência do não pagamento de dívidas contraídas pelo anterior
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Executivo. Foi feito um acordo com a EDP e proposto um plano de
pagamento onde se incluíam algumas medidas no sentido de serem
retiradas algumas iluminárias.--------------------------------------------------------------------Disse ainda, que ao invés de retirarem iluminárias, este Executivo
gostaria de poder colocar mais para que todos pudessem usufruir de melhor
visibilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Vereador António Silva dando conhecimento que
foram tomadas medidas correctivas para se poder proceder ao corte da
iluminação pública. Deu também conhecimento que ainda não tinha sido
paga a dívida da iluminação de Natal, no valor de 18 mil euros, bem como
do jantar de Natal, do ano anterior. -------------------------------------------------------------Ainda sobre o assunto esclareceu que este Executivo está a ponderar
convidar o Representante da EDP, no Distrito, para esclarecer a população,
na reunião da Assembleia Municipal, do próximo dia 28 de Dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu, mais uma vez, que, esta medida é
impopular, mas era a mais racional para o fim pretendido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Luís Cabral quis dar conhecimento ao
Executivo que os telemóveis adquiridos por esta Autarquia, durante os
meses de Agosto e Setembro, não se encontram na posse do actual
Executivo, assim sendo é da opinião que as pessoas que eventualmente os
detêm deverão ser notificadas para procederem à sua entrega.------------------------Mais disse que o material foi adquirido com dinheiro da Autarquia,
logo fazem parte do seu património, assim sendo deveriam ter sido
entregues quando cessaram funções, mas o procedimento adoptado não foi
esse, tendo devolvido apenas o cartão e não o telemóvel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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--------Por ter sido reconhecida a urgência de deliberação imediata sobre
outros assuntos foi deliberado, por unanimidade, incluir na ordem de
trabalhos os seguintes pontos: -------------------------------------------------------------------DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS – DESPACHO N.º 199/2005; ---------------DESPACHO

N.º

198/2005,

RELATIVO

À

ANULAÇÃO

DE

CONCURSOS; ---------------------------------------------------------------------------------------MINISTÉRIO DA CULTURA – NOMEAÇÃO DE DELEGADO; ----------------PARECER
FACTURAS

DO

SEM

GABINETE

JURÍDICO

PROCEDIMENTO,

RELATIVAMENTE

PRESENTES

NA

A

REUNIÃO

ANTERIOR; -------------------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A FINALISTAS DA ESCOLA EB 2,3/S.
SACADURA CABRAL DE CELORICO DA BEIRA; ---------------------------------------DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE NA ASSEMBLEIA DE
ESCOLA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DA BEIRA;
--------ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO DE 2005;------------------------------------------------------------------------------------VARIANTE A CELORICO DA BEIRA – CAMADA DE DESGASTE E
SINALIZAÇÃO – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS; ------------------------------VARIANTE A CELORICO DA BEIRA – CAMADA DE DESGASTE E
SINALIZAÇÃO – RECOMEÇO DOS TRABALHOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a inclusão na ordem de trabalhos de assuntos urgentes, o
Senhor Vereador Rui Correia fez a seguinte declaração de voto: “Voto a
favor, por entender que é uma competência do Executivo que está no
poder, de acrescentar, sistematicamente, assuntos importantes na Ordem
de Trabalhos, mas não posso, a rigor, pronunciar-me sobre a sua urgência,
por desconhecimento dos mesmos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Senhor Vereador Rui Correia o Senhor Vereador
José

Luís

Cabral

esclareceu

que

para

se

cumprirem

todos

os

procedimentos legais, as convocatórias tem um prazo para saírem, prazo
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esse que não se compadece com a tramitação necessária ao seu
tratamento.---------------------------------------------------------------------------------------------No entanto desconhece que tais assuntos não possam ser incluídos
na ordem de trabalhos, uma vez que é reconhecida a urgência na sua
deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------Sugere que o Senhor Vereador se desloque a Câmara Municipal no
dia anterior à reunião do Executivo de modo a aferir a urgência, ou não, dos
assuntos propostos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E CINCO -----------------------------------------------------Foi presente a acta número vinte e três, da reunião ordinária do
Executivo do sete de Dezembro de dois mil e cinco, cujo texto foi
previamente distribuído por todos os membros, para rectificação e posterior
aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada

a

sua

leitura,

foi

a

mesma

aprovada,

por

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E URBANISMO -------------------------------SECÇÃO DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO----------ASSUNTO: AFIXAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL----------------------Foi presente documento do Director de Campanha do Movimento de
Apoio Soares à Presidência, datado de dezoito de Novembro do corrente
ano, pretendendo o requerente autorização para proceder à montagem de
painéis destinados à afixação de propaganda eleitoral, referentes à
Campanha das Eleições Presidenciais de 2006. --------------------------------------------O MASP3 pretende instalar um painel de 8x3 metros na Rotunda de
acesso ao IP 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

Acta n.º 24 /2005 de 21/12/2005

--------Após análise da Informação Técnica do GTM, a Câmara
deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, desde
que se cumpram os critérios de licenciamento e de exercício do artigo
4º do D.L. n.º 97/88 de 17 de Agosto, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 23/2000 de 23 de Agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: VARIANTE A CELORICO DA BEIRA - CAMADA DE
DESGASTE E SINALIZAÇÃO - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 ----------------------------Foi presente Informação Técnica da Secção de Obras Municipais,
datada de trinta e um de Outubro do corrente ano, informando que do auto
de medição n.º 1 fazem parte os trabalhos relativos aos capítulos de
Trabalhos Preparatórios e de Pavimentação, estando os mesmos já
executados.--------------------------------------------------------------------------------------------Dado que se tratam de trabalhos contratuais no valor de 209.134,90€
+ IVA, propõe-se que seja aprovado o auto de medição n.º 1, bem como, a
autorização para a realização da respectiva despesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido auto,
bem como, autorizar a realização da respectiva despesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III - DIVISÃO DE AMBIENTE E OBRAS PARTICULARES ---------------------ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE HABITAÇÃO APROVAÇÃO

DO

PROJECTO

DE

ARQUITECTURA

(NOVO

LICENCIAMENTO)----------------------------------------------------------------------------------Requerente: Paulo Jorge Pinto Figueiredo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em virtude do Senhor Presidente da Câmara ter sido autor deste
processo e estando impedido de o apreciar, submete-se assim ao Executivo
para apreciação, ausentando-se da sala o Senhor Presidente não
participando nesta votação, ficando a presidir o Senhor Vice-Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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--------Foi presente o requerimento n.º 823, datado de dois de Setembro do
corrente ano, em nome de Paulo Jorge Pinto Figueiredo , acompanhado de
parecer Técnico de Divisão do Ambiente e Obras Particulares, pretendendo
o requerente a aprovação do projecto de arquitectura referente à
construção de uma casa de habitação, sita no Soito, freguesia de Ratoeira,
Concelho de Celorico da Beira. ------------------------------------------------------------------Informando que se trata de uma edificação que já foi sujeita a um
licenciamento, tendo-lhe sido atribuído o alvará de construção n.º 44/04. Na
análise do novo licenciamento, foram efectuadas novas consultas à Junta
de Freguesia da Ratoeira e Parque Natural da Serra da Estrela, os quais
emitiram parecer favorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise do parecer dos Serviços Técnicos, a Câmara
deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente. ------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retomou os trabalhos o Senhor Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS – DESPACHO N.º 199/2005 ----------------O Senhor Presidente da Câmara, deu conhecimento ao Executivo
Camarário, que ao abrigo do n.º 2, do art.º 69º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, atribui ao Senhor Vice-Presidente, Dr. José Luís Saúde Cabral, os
seguintes Pelouros: ---------------------------------------------------------------------------------Acção Social; ---------------------------------------------------------------------------------Juventude;-------------------------------------------------------------------------------------Educação; -------------------------------------------------------------------------------------Desporto; --------------------------------------------------------------------------------------Cultura; -----------------------------------------------------------------------------------------Gabinete de Apoio às Juntas, Associações e Candidaturas. -------------
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--------Ao Senhor Vereador Dr. António Graça Silva, o Senhor Presidente
da Câmara, atribui os seguintes pelouros: ----------------------------------------------------Informática;------------------------------------------------------------------------------------Turismo;----------------------------------------------------------------------------------------Gabinete de Veterinária;-------------------------------------------------------------------Divisão Financeira; --------------------------------------------------------------------------Gabinete de Apoio ao Munícipe e ao Emigrante. -----------------------------------Delegando nos Senhores Vereadores as competências necessárias
para o exercício das atribuições acima enumeradas, documento que se
apensa a esta acta (anexo I). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da distribuição dos referidos
Pelouros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO

N.º

198/2005,

RELATIVO

À

ANULAÇÃO

DE

CONCURSOS ----------------------------------------------------------------------------------------Foi presente despacho n.º 198/2005 do Senhor Presidente da
Câmara, que fica apenso a esta acta (anexo II), referindo que existe
excedente de pessoal na Autarquia e que os postos de trabalho dos
concursos actualmente a decorrer não correspondem a verdadeiras
necessidades de pessoal, que tão pouco se encontram cabimentados e
que só irão agravar as dificuldades financeiras que o Município de Celorico
da Beira enfrenta, sendo necessário que se dê início aos procedimentos e
tramitação adequada para dar sem efeito os seguintes concursos:--------------------Concurso externo de ingresso para provimento de três lugares de
auxiliar administrativo, publicado no D.R., III Série, de 5 de Abril de 2005; ----------Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
auxiliar administrativo, publicado no D.R., III Série, de 3 de Maio de 2005;----------Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
técnico superior de 2ª classe (área de urbanismo), publicado no D.R., III
Série, de 11 de Julho de 2005;-----------------------------------------------------------10
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--------Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
técnico superior de 2ª classe (área de desporto), publicado no D.R., III
Série, de 11 de Julho de 2005;-------------------------------------------------------------------Concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares de
técnicos superiores de 2ª classe (área de engenharia civil), publicado no
D.R., III Série, de 12 de Setembro de 2005; --------------------------------------------------Concurso para contratação a termo resolutivo certo, para um lugar
de sapador florestal, correspondente ao Aviso n.º 153/2005, de 20 de
Setembro de 2005, a que foi dada a devida publicidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
emanado pelo Senhor Presidente, com data de 20 de Dezembro de
2005 e dar início aos procedimentos e tramitação adequada para dar
sem efeito os referidos concursos. ----------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINISTÉRIO DA CULTURA – NOMEAÇÃO DE DELEGADO -----------------Foi presente ofício n.º 871/IGAC/RA/SPE, datado de 2 de Dezembro
do corrente ano, proveniente do Ministério da Cultura, solicitando a
confirmação da cessação de funções da anterior delegada da Direcção
Geral dos Espectáculos. ---------------------------------------------------------------------------Na sequência desta solicitação, o Senhor Presidente da Câmara,
propôs para delegada da Direcção Geral dos Espectáculos, a Senhora Dr.ª
Prazeres Lopes Alves Portugal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear para delegada da
Direcção Geral dos Espectáculos, a Senhora Dr.ª Prazeres Lopes Alves
Portugal.-----------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

Acta n.º 24 /2005 de 21/12/2005

--------PARECER

DO

GABINETE

JURÍDICO

RELATIVAMENTE

A

FACTURAS SEM PROCEDIMENTO.----------------------------------------------------------Foi presente informação n.º 245/2005, do Gabinete Jurídico, que fica
apensa a esta acta (anexo III), datada de dezanove de Dezembro do
corrente ano, dando conta que na sequência da deliberação da reunião
anterior do Executivo, foram apreciadas e analisadas as facturas remetidas
ao Gabinete Jurídico, conforme deliberado na reunião de Executivo
precedente. --------------------------------------------------------------------------------------------Tendo resultado da mesma que as facturas em questão suscitam
questões distintas, pois existem facturas com requisição, que não
configuram qualquer irregularidade, outras foram emitidas em nome da
Câmara Municipal, decerto por lapso pois deveriam ter sido emitidas em
nome de Associação de Melhoramentos de Celorico Gare e finalmente
outras que não obedecem aos procedimentos a que a Autarquia se
encontra obrigada em termos de despesas.--------------------------------------------------Tendo-se concluído que dando cumprimento ao princípio da
responsabilidade, os serviços públicos devem comunicar às entidades
competentes as infracções detectadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter as facturas sem
procedimento devido, ao Ministério Público e ao IGAT.------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A FINALISTAS DA ESCOLA EB 2,3/S.
SACADURA CABRAL DE CELORICO DA BEIRA ----------------------------------------Foi presente documento escrito da Comissão dos Finalistas da
Escola EB 2,3/S. Sacadura Cabral de Celorico da Beira, solicitando um
subsídio no valor de 900,00€ (novecentos euros), para a Festa de
Finalistas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 900,00€ (novecentos euros), à Comissão de Finalistas da
Escola EB 2,3/S. Sacadura Cabral de Celorico da Beira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE NA ASSEMBLEIA DE
ESCOLA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DA BEIRA--------Foi presente ofício do Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira,
datado de oito de Novembro do corrente ano, solicitando à Câmara
Municipal a designação do Representante na Assembleia de Escola do
Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara propôs, como Representante na
Assembleia de Escola do Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira, o
Senhor Vereador José Luís Saúde Cabral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ausentou-se o Senhor Vereador José Luís Saúde Cabral, não
participando nesta votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

Câmara

deliberou,

por

unanimidade,

nomear

como

Representante na Assembleia de Escola do Agrupamento de Escolas
de Celorico da Beira, o Senhor Vereador José Luís Saúde Cabral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retomou os trabalhos o Senhor Vereador José Luís Saúde Cabral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO
PLANO DE 2005-------------------------------------------------------------------------------------Submete-se ao Executivo para aprovação a décima Modificação às
Grandes Opções do Plano e a décima primeira Modificação ao Orçamento
para o ano financeiro de 2005, documentos que ficam apensos a esta
acta, (anexo IV). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
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--------O Senhor Vereador António Silva esclareceu que a alteração supra
anunciada fica a dever-se ao rescaldo das facturas que apresentam
valores astronómicos, nomeadamente no que concerne a gastos com
comunicações e combustíveis.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetidas à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar os documentos supramencionados. --------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIANTE A CELORICO DA BEIRA – CAMADA DE DESGASTE E
SINALIZAÇÃO – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS -------------------------------Foi presente Informação Técnica da Secção de Obras Municipais,
datada de vinte e um de Dezembro do Corrente ano, fazendo referência ao
ofício proveniente da firma Sopovico, onde constam as propostas de
trabalhos a mais a preços contratuais e de trabalhos a mais a preços a
acordar.-------------------------------------------------------------------------------------------------O valor dos trabalhos a mais a preço de contrato é de 9.971,94€ +
IVA. -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------Os trabalhos a mais a preços a acordar dizem respeito à
Pavimentação, no valor de 3.350,70€ + IVA. -------------------------------------------------No que diz respeito a Marcas Rodoviárias, estes trabalhos surgem
como proposta de alteração dos trabalhos previstos em projecto, uma vez
que estes não estavam adequados a uma “estrada de alta velocidade” em
termos da relação espaço/traço da linha branca tracejada, bem como, da
largura prevista (0,15 m em vez de 0,12 m). Assim sendo, surgem trabalhos
a mais a preços a acordar no valor de 1.268,03€ + IVA e trabalhos a menos
no valor de 1.256,40€ + IVA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a
mais a preços a acordar no valor total de 4.618,73€ + IVA e os
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trabalhos a mais a preços de contrato no valor total de 9.971,94€ + IVA,
bem como, os trabalhos a menos no valor de 1.256,40€ + IVA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIANTE A CELORICO DA BEIRA – CAMADA DE DESGASTE E
SINALIZAÇÃO – RECOMEÇO DOS TRABALHOS ---------------------------------------Foi presente Informação Técnica da Secção de Obras Municipais,
datada de vinte e um de Dezembro do Corrente ano, referindo que em
reunião de Executivo de 16/11/2005 foi aprovada a suspensão da obra em
epígrafe, devido às condições meteorológicas que se faziam sentir, sendo
por isso impossível realizar os trabalhos de sinalização horizontal.--------------------Cessando os motivos que levaram à suspensão, vem o empreiteiro
requerer o recomeço das obras a partir de 21/12/2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o recomeço das
obras conforme requerido pelo empreiteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Correia desejou ao Senhor Presidente e
Senhores Vereadores um Santo Natal e um Bom Ano, extensivo a todos os
funcionários que servem este Município, incluindo os funcionários da
EMCEL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO--------------------------------------------------------------------------Eram dezasseis horas e trinta e cinco minutos e nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual para
constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada, pelo Senhor
Presidente e por mim, Dina Maria da Silva, Assistente Administrativa
Especialista. -----------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________
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