Ata n.º 7/2019 de 20-03-2019

--------------------------------------------ATA N.º 7/2019 ------------------------------------------Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas
dez horas, no Salão Nobre dos Paços do Município de Celorico da Beira,
reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor
Presidente, Carlos Manuel da Fonseca Ascensão, estando também
presentes os Senhores Vereadores: ------------------------------------------------------------José Albano Pereira Marques; -----------------------------------------------------------António Graça Silva; ------------------------------------------------------------------------Bruno Alexandre Castro de Almeida; ---------------------------------------------------Júlio Manuel dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada pela Técnica Superior da Secção de Apoio
aos Órgãos Municipais, Isabel Maria do Nascimento Inocêncio Silva e
coadjuvada pela Assistente Técnica Marina Isabel da Silva Chagas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA SEIS
DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZANOVE ----------------------------------------------------Foi presente a ata número seis, da reunião ordinária do Executivo do
dia seis de março de dois mil e dezanove, cujo texto foi previamente
distribuído por todos os membros, para retificação e posterior aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura e feitas as devidas alterações, foi a
mesma aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA ------------------------------------------
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--------O

Senhor

Presidente

da

Câmara

deu

conhecimento

da

correspondência recebida: ------------------------------------------------------------------------Requerimento da Assembleia da República enviado pelo Bloco de
Esquerda, com registo de entrada n.º 2341, de 28/02/2019, dando
conhecimento das Políticas de Habitação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao requerimento rececionado, o Senhor Presidente
da Câmara disse que uma vez que estão envolvidos neste programa, têm
tido a responsabilidade de contactar entidades que possam ajudar a criar
uma resolução para este problema, nomeadamente o IHRU – Instituto de
Habitação e da Reabilitação Urbana e o IPG – Instituto Politécnico da
Guarda. -------------------------------------------------------------------------------------------------No entanto, houve por parte da UBI – Universidade da Beira Interior,
uma solicitação para disponibilizarem os seus serviços e experiência para
uma parceria, no mesmo sentido. Diante disso e por lhes parecer que,
neste caso em particular, a UBI, tem uma maior experiência na capacidade
de desenvolverem essa estratégia, foi-lhes já solicitada uma reunião. ----------------Por fim, disse que estão a fazer todos os esforços para não
perderem esta oportunidade, de encontrem a solução de um problema
premente e preocupante que é o da Etnia Cigana e das barracas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Vereador José Albano pretendeu saber qual o ponto de
situação relativamente às candidaturas, quais as que já foram concluídas e
se ainda há hipótese, este ano, de se concretizarem as obras das que já
foram aprovadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que, já estão
aprovadas onze das doze ETAR´s – Sistemas de Tratamento de Águas
Residuais que foram candidatadas, bem como o edifício de apoio ao
Parque de Estacionamento e Centro Histórico. Disse que existem outras
submetidas e em análise, tais como, a Alteração e Ampliação de Edifício e
Acessos ao Castelo de Celorico da Beira; Requalificação dos Largos e
Arruamentos de Celorico da Beira; Reconstrução e Ampliação da Escola
EB1 de Santa Luzia – Escola de Acolhimento, obra que já se encontra em
execução; Reconstrução e Ampliação da Escola EB1 de Lageosa do
Mondego, esta empreitada está programada iniciar-se no próximo ano;
Reconstrução e Ampliação da Escola Básica e Secundária Sacadura
Cabral, previsto iniciarem as obras ainda este ano; Eficiência Energética
Iluminação Pública de Celorico da Beira e Eficiência Energética nas
Piscinas Municipais de Celorico da Beira. -----------------------------------------------------Disse ainda que, em parceria com AHP - Aldeias Históricas de
Portugal, estão aprovadas também as candidaturas de Projetos Âncora
para a concretização da EEC - Estratégia de Eficiência Coletiva Aldeias
Históricas de Portugal – “Culture and Tastes” – reViver a História e
Tradições; Aldeias Históricas de Portugal Smart Lands (WI-Fi Linhares da
Beira); WI-Fi @ Celorico da Beira e Aldeias Históricas de Portugal – All for
All (Turismo Acessível). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. PROPOSTAS DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA -------------------1.1

ASSUNTO:

TRANSFERÊNCIA

DE

PROPOSTA

DE

COMPETÊNCIAS

PARECER
PARA

OS

SOBRE

A

ÓRGÃOS

MUNICIPAIS NO ANO 2019, RELATIVO AO DECRETO-LEI N. 22/2019,
DE 30 DE JANEIRO, QUE REGULA O DOMÍNIO DA CULTURA ---------------------Foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara, com registo
interno n.º883, datada de 15/03/2019, referindo que atendendo a que a Lei
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50/2018, de 16 de agosto, vincula, no art.º 4.º, a Câmara Municipal a emitir
um parecer sobre a concretização de transferência de competências para o
ano de 2019; ------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que, a Lei-quadro só produz efeitos após a entrada
em vigor dos diplomas legais setoriais, e que o Decreto-Lei n.º 22/2019, de
30 de janeiro, está em vigor, e consequentemente, determina que o
parecer da autarquia seja emitido no prazo de 60 dias; -----------------------------------Considerando que o Governo continua sem enviar informação
financeira e técnica sobre a operacionalização das competências a
transferir; -----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que é condição que este parecer seja posteriormente
deliberado em Assembleia Municipal antes de ser comunicada a posição
da autarquia à DGAL; -------------------------------------------------------------------------------Tendo em consideração estes factos, o Executivo propõe que a
autarquia delibere rejeitar no ano 2019 a transferência de competências do
Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, documento cuja cópia se anexa
a esta ata (1), considerando-se integralmente reproduzido e que fica
arquivado em pasta respeitante a esta reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e
uma abstenção, do Senhor Vereador José Albano rejeitar no ano de
2019 a transferência de competências do Decreto-Lei n.º 22/2019, de
30 de janeiro, fundamentada no facto de existirem incertezas
relativamente ao conjunto das implicações financeiras, humanas e
organizacionais que resultarão deste processo. ----------------------------------------Mais

deliberou,

submeter

a

proposta

apresentada

para

aprovação da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2

ASSUNTO:

TRANSFERÊNCIA

DE

PROPOSTA

DE

COMPETÊNCIAS

PARECER
PARA

OS

SOBRE

A

ÓRGÃOS

MUNICIPAIS NO ANO 2019, RELATIVO AO DECRETO-LEI N. 20/2019,
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DE 30 DE JANEIRO, QUE REGULA O DOMÍNIO DE PROTEÇÃO E
SAÚDE ANIMAL E DE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS -------------------------------Foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara, com registo
interno n.º885, datada de 15/03/2019, referindo que atendendo a que a Lei
50/2018, de 16 de agosto, vincula, no art.º 4.º, a Câmara Municipal a emitir
um parecer sobre a concretização de transferência de competências para o
ano de 2019; ------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que, a Lei-quadro só produz efeitos após a entrada
em vigor dos diplomas legais setoriais, e que o Decreto-Lei n.º 20/2019, de
30 de janeiro, está em vigor, e consequentemente, determina que o
parecer da autarquia seja emitido no prazo de 60 dias; -----------------------------------Considerando que o Governo continua sem enviar informação
financeira e técnica sobre a operacionalização das competências a
transferir; -----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que é condição que este parecer seja posteriormente
deliberado em Assembleia Municipal antes de ser comunicada a posição
da autarquia à DGAL; -------------------------------------------------------------------------------Tendo em consideração estes factos, o Executivo propõe que a
autarquia delibere rejeitar no ano 2019 a transferência de competências do
Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, 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 maioria, com três votos a favor e duas
abstenções, dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos
rejeitar no ano de 2019 a transferência de competências do DecretoLei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, fundamentada no facto de existirem
incertezas relativamente ao conjunto das implicações financeiras,
humanas e organizacionais que resultarão deste processo. -----------------------Mais

deliberou,

submeter

a

proposta

apresentada

para

aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SECÇÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO/RSU/LIMPEZA E
HIGIENE -----------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: CICLO ANUAL DE REVISÃO TARIFÁRIA 2019 ------------------Foi

presente

informação

da

Secção

de

Águas

e

Saneamento/RSU/Limpeza e Higiene, com registo interno n.º869 de
13/03/2019, referindo que se aproxima um novo ciclo de revisão tarifária
para o abastecimento de água, de saneamento e RSU´s relativo ao ano de
2019, solicitando ao Executivo a aprovação da atualização de tarifário para
o abastecimento de água, de saneamento e RSU´s a aplicar no ano de
2019, com entrada em vigor em abril de 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois
votos contra, dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos
aprovar a atualização de tarifário para abastecimento de água, de
saneamento e RSU´s, a aplicar no ano de 2019, com entrada em vigor
em abril de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. SECÇÃO DE TRÂNSITO E VIAS MUNICIPAIS ---------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE LICENÇA PARA PASSEIO TODO TERRENO TURÍSTICO/FOTOGRÁFICO -----------------------------------------------------Requerente: Associação dos funcionários do Estabelecimento
Prisional da Guarda - Fernando Marques --------------------------------------------------Foi presente informação do GTM N.º CN 21/2019, datada de
07/03/2019, com registo interno n.º 750, relativamente ao assunto
identificado em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------Informa a Técnica, que não tendo a requerente cumprido com o
mencionado na legislação, o mesmo deverá ficar à consideração do
Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do
passeio Todo-Terreno Turístico/Fotográfico, nos dias 30 e 31 de
março de 2019, ficando a requerente condicionada à entrega da
documentação em falta no Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO ----------------------------------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE CEDÊNCIA DO EDIFÍCIO ESCOLAR DE
VALE DE AZARES ----------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação interna, com registo n.º 890, de 15/03/2019,
submetendo para aprovação a Minuta de Contrato de Comodato, a
estabelecer entre a Associação Juvenil os Bazófias e o Município de
Celorico da Beira, relativo à cedência das instalações da escola Primária
de Vale de Azares, para que dele exclusivamente se sirva no exercício das
atividades de cariz recreativo e cultural da Associação, da banda
filarmónica e do grupo de concertinas sociais e culturais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de
Comodato, a estabelecer entre a Associação Juvenil os Bazófias e o
Município de Celorico da Beira, relativo à cedência das instalações da
Escola Primária de Vale de Azares, pelo prazo de 15 anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. JUNTA DE FREGUESIA DO FORNOTELHEIRO ------------------------------ASSUNTO: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
CAMINHADA -----------------------------------------------------------------------------------------Foi presente ofício, com registo de entrada n.º 2402, de 04/03/2019,
dando conhecimento de que solicita a requerente autorização para a
realização da caminhada integrada no programa do Festival do Requeijão,
a realizar no dia 24 de março de 2019 com início às 09:00h no Largo
Rossio – Fornotelheiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da
caminhada integrada no programa do Festival do Requeijão, no dia 24
de março de 2019, com início às 09:00h. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. VETERANOS SPORTING CELORICENSE --------------------------------------ASSUNTO: CEDÊNCIA DE AUTOCARRO ------------------------------------------Foi presente ofício, dos Veteranos Sporting Celoricense, com registo
de entrada n.º 2513, datado de 06/003/2019 solicitando à Câmara
Municipal a cedência do Autocarro de 19 lugares, para deslocação a
Meaux (França), para participação num torneio de Futebol de 11, com
partida de Celorico da Beira, no dia 14 de junho de 2019, às 20:00h e
regresso no dia 17 de junho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do
Mini Autocarro aos Veteranos Sporting Celoricense, entre os dias 14 a
17 de junho, com destino a Meaux (França), para a participação num
torneio de Futebol de 11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram 11:20h 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, Isabel Maria do
Nascimento Inocêncio Silva, que a secretariei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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