Ata n.º 27/2019 de 20-12-2019

---------------------------------------- ATA N.º 27/2019 --------------------------------------------Aos vinte dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezanove,
pelas dez horas, no Salão Nobre dos Paços do Município de Celorico da
Beira, reuniu extraordinariamente 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------ASSUNTO:

EFICIÊNCIA

ENERGÉTICA

NO

EDIFÍCIO

DAS

PISCINAS MUNICIPAIS DE CELORICO DA BEIRA -APROVAÇÃO DE
ANTEPROJETO -------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação técnica, da Secção de Obras Municipais,
datada de 17/12/2019, com registo interno n.º 3980, dando conhecimento
de que no âmbito da candidatura ao Programa Operacional Regional do
Centro, ao Aviso n.º CENTRO-03-2019-19, inserido no Eixo Prioritário 6 –
“Afirmar a Sustentabilidade dos Recursos”, na Prioridade de Investimento
(PI) 4c (4.3) – “Apoio à Eficiência Energética, à Gestão Inteligente da
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Energia e à Utilização das Energias Renováveis nas Infraestruturas
Públicas, nomeadamente nos Edifícios Públicos e no Setor da Habitação”,
denominada “Eficiência Energética no Edifício das Piscinas Municipais
de Celorico da Beira”, propõe-se aprovação do Anteprojeto, com vista à
submissão da candidatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara solicitou a presença do Arquiteto
do

Município,

Ivo

Borrego,

para

prestar

alguns

esclarecimentos

necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a este assunto, o Senhor Presidente da Câmara
esclareceu que o projeto da eficiência energética no Edifício das Piscinas
Municipais foi realizado por uma entidade externa, a ENERAREA – Agência
Regional de Energia e Ambiente do Interior, já no que concerne a parte de
arquitetura, foi executada pelo Arquiteto, Ivo Borrego. Neste momento, o
que está para aprovação é o anteprojeto para que seja submetida a
candidatura. -------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, deu a palavra ao Arquiteto, Ivo Borrego para uma
explicação mais detalhada sobre a parte de arquitetura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Arquiteto começou por dizer que, no que concerne a arquitetura, o
projeto contempla a parte da caixilharia e algumas alterações no interior do
edifício das Piscinas Municipais, nomeadamente, o espaço de sauna que
passará do andar de cima para o andar debaixo. Também, será alterada a
entrada para os balneários e para os tanques, uma vez que, o tanque
pequeno ficará fechado com uma plataforma amovível, criando-se ali, um
ginásio multiusos. ------------------------------------------------------------------------------------Mais disse que, essas alterações têm por objetivo concentrar toda a
parte térmica no piso de baixo do edifício das piscinas. No entanto, as
bancadas irão ficar isoladas com visibilidade para os tanques, todavia, a
nível térmico resultará muito mais no âmbito da eficiência energética. --------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Albano questionou qual é o valor estimado
para esta obra, ao que o Senhor Presidente da Câmara respondeu que o
valor ronda os quatrocentos mil euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

Senhor

Vereador

José

Albano

interpelou

novamente,

questionando qual é o valor do financiamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara retorquiu, dizendo que uma parte
do financiamento poderá ir até quarenta por cento a fundo perdido e a outra
parte, é paga com a própria poupança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Júlio Santos colocou a questão relativa à forma
de pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara explicou que, a parte da arquitetura
é financiada pelo PARU – Plano de Ação de Reabilitação Urbana, por um
período de quinze a vinte anos, em que cinquenta por cento dos juros não
serão pagos e a restante percentagem será paga com juros baixos, com um
período de carência de quatro anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Albano interrogou no sentido de saber qual
o valor da eficiência energética, respondendo o Senhor Presidente da
Câmara que o valor é de cerca de trezentos mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Anteprojeto,
com vista à submissão da candidatura, para Eficiência Energética no
Edifício das Piscinas Municipais de Celorico da Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES ---------------------------------------------------------------------
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--------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram dez horas e cinquenta minutos 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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