Ata n.º 19/2021 de 06-10-2021

---------------------------------------- ATA N.º 19/2021 --------------------------------------------Ao sexto dia, do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte um, 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; -----------------------------------------------------------Bruno Alexandre Castro de Almeida; ---------------------------------------------------Júlio Manuel dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltou a esta reunião o Senhor Vereador António Graça Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS------------------------------------------------------------Atendendo a que

o Senhor Vereador José Albano faltou,

consecutivamente, às últimas reuniões de Executivo, invocando motivos de
ordem pessoal, o Senhor Presidente da Câmara, esclareceu que na
última reunião optou por abster-se ao pedido de justificação. Tendo faltado
a cinco, das últimas seis reuniões de Executivo, já foram bastante
condescendentes perante um culminar de justificações pelo mesmo motivo.
Nesse sentido, considera completamente aceitável a não justificação da
falta, por não ser um argumento razoável e digno para o lugar que ocupa,
aquele para o qual o povo o elegeu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Vereador José Albano pediu a palavra para esclarecer
que não faltou às reuniões por ter estado em campanha eleitoral, como
terá sido dito na última reunião, mas sim por motivos de consultas e
exames médicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à falta da última reunião, do dia 22/09/2021, o Senhor
Presidente da Câmara alertou o Senhor Vereador que não apresentou a
justificação. Lembrou que, as faltas dadas deverão ser justificadas antes ou
até à reunião seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retomou a palavra, o Senhor Vereador José Albano para dizer que
redigiu o email nesse sentido, mas que por lapso não terá sido enviado,
fazendo-o chegar posteriormente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse que se houver uma
justificação válida, que não seja do teor das últimas, da parte dele, será
aceitável, caso contrário, irá manter o seu sentido de voto da última
reunião, o da abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retirou-se da sala o Senhor Vereador José Albano não participando
na votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo considerou a falta injustificada, com duas
abstenções e um voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retomou os trabalhos, o Senhor Vereador José Albano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE
E DOIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE UM ---------------------------------------Foi presente a ata número dezoito, da reunião ordinária do Executivo
do dia vinte e dois, do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte um, cujo
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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 maioria, com a abstenção do Senhor Vereador
José Albano, por não ter estado presente na mencionada reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------------------------------Nos termos do n.º 2, do art.º 49.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, o
Senhor Presidente da Câmara, concedeu um período para intervenção do
público, não tendo havido inscrições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Presidente da Câmara agradeceu o contributo de todos
os membros do Executivo nestes últimos quatro anos, desejando as
maiores felicidades, expressando votos de muita saúde e sucesso na vida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Júlio Santos pediu a palavra para dizer que
relativamente às eleições Autárquicas, que tiveram lugar no passado dia 26
de setembro, em nome do movimento do IPNT – Independentes pela
Nossa Terra, cumpre: -------------------------------------------------------------------------------1 – Dar os parabéns a todas as forças políticas concorrentes, pela
forma urbana, ordeira e cordata como desta vez se comportaram, durante
todo o processo eleitoral; --------------------------------------------------------------------------2 – Dar os parabéns ao grande vencedor da noite, pela pessoa
Carlos Ascensão, e desejar-lhe, a ele, às suas equipas e demais eleitos,
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todo o sucesso do mundo durante o mandato, pois o sucesso deles será o
sucesso de todo o Concelho; ---------------------------------------------------------------------3 – Honrar os dignos vencidos, e lembrar-lhes que na luta
democrática é mesmo assim, hoje ganha-se, amanhã perde-se; -----------------------4 – Agradecer aos simpatizantes e apoiantes do nosso movimento
IPNT, por terem seguido o nosso sentido de voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras e o apoio
do Senhor Vereador, acreditando, acima de tudo, que este seja o mandato
com os maiores interesses em servir Celorico da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SECÇÃO DE TRÂNSITO E VIAS MUNICIPAIS ---------------------------------1.1 ASSUNTO: APROVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
DE LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE EM VIDE-ENTRE-VINHAS
E GALISTEU - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO -------------------------------------------Foi presente, para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara

(informação

técnica

n.º

14220),

datado

de

21/09/2021,

relativamente à Aprovação de Sinalização de Trânsito de Lombas
Redutoras de Velocidade em Vide-entre-Vinhas e Galisteu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor
Vereador Júlio Santos, ratificar o despacho do Senhor Presidente da
Câmara, datado de 21/09/2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 ASSUNTO: COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
DE PARQUE AUTORIZADO NA PRAÇA SACADURA CABRAL, PARA
CELORICO DA BEIRA - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ------------------------------Foi presente, para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara

(informação

técnica

n.º

14178),

datado

de

21/09/2021,
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relativamente à Colocação de Sinalização de Trânsito de Parque
Autorizado na Praça Sacadura Cabral, para Celorico da Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, ratificar o
despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 21/09/2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE UM ARRUMO AGRÍCOLA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA ----------------------------------------Nome: José Alexandre Costa Almeida ---------------------------------------------Foi presente informação técnica, relativa ao requerimento n.º 446,
processo n.º 01/2021/3, de 14/01/2021, referindo que na sequência do
parecer da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios da
Câmara Municipal de Celorico da Beira (CMDF), o requerente solicita a
redução até 10m de distancia à estrema da propriedade da faixa de
proteção prevista na alínea a) do n.º 4 DL 124/06, de 28 de junho na sua
atual redação, para cumprimento do referido parecer. -------------------------------------Informa a Técnica que, tendo em consideração o descrito no parecer
mencionado, constante do processo, que a seguir se transcreve: ---------------------“ (…) o processo será reencaminhado para deliberação da Câmara
Municipal, a pedido do interessado e em função da análise de risco
apresentada, para redução até 10m da distância à estrema da propriedade
da faixa de proteção prevista na alínea a) do n.º 4 do DL mencionado.” -------------Deverá o assunto ser presente a deliberação de Executivo para que
lhe seja facultada a possibilidade da redução dos limites das estremas até
10m de distância, da propriedade para que lhe seja possível a aprovação
por parte da CMDF a construção da edificação em apreço.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve presente nesta reunião, a Eng.ª Gracinda Pinto, para prestar
os esclarecimentos necessários. ---------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar a redução da distância ao estremo da
propriedade até 10m, para cumprimento do descrito no parecer da
CMDF. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. GABINETE DE AGRICULTURA, FLORESTAS E ESPAÇOS
VERDES -----------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: LIMPEZA DE QUINTAL---------------------------------------------------Foi presente informação interna, datada de 24/09/2021, com registo
n.º 14371, a dar conhecimento da existência de uma habitação sita na Rua
Fernão Pacheco, n.º 72, em Celorico da Beira, com o artigo matricial
urbano n.º 1145, cujo quintal que tem entrada através da Travessa do
Castelo, n.º 8, que se encontra ocupado com silvas, heras e árvores,
constituindo risco de incêndio. -------------------------------------------------------------------Da fiscalização efetuada no dia 20/09/2021, verificou-se que o
quintal se encontra ocupado com silvas, heras e árvores, infringindo o
disposto no n.º 1 do art.º 9.º do Regulamento dos Parques, Jardins,
Espaços Verdes Municipais, e da Proteção das Árvores. ---------------------------------Nessa sequência, propõe que se notifiquem os proprietários para
procederem ao corte da vegetação e limpeza do espaço, fixando o prazo
de 15 dias para o efeito. Decorrido o prazo referido sem que se mostrem
realizados os trabalhos, a Câmara aplica a respetiva contraordenação,
conforme estipulado na alínea a), do n.º 1, do art.º 13.º, do Regulamento
supramencionado e procede à execução dos trabalhos, notificando os
proprietários responsáveis para procederem ao pagamento dos custos
correspondentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos

termos

da

informação,

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade, notificar os proprietários para procederem ao corte da
vegetação e limpeza do espaço, no prazo de 15 dias. --------------------------

313

Ata n.º 19/2021 de 06-10-2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Senhor Vereador Júlio Santos congratulou mais uma vez
o novo Executivo, desejando-lhe as maiores felicidades e que Celorico da
Beira comece, agora, um novo processo no desenvolvimento do Concelho.
Disse ter sido uma honra pertencer a este Órgão na qualidade de Vereador,
manifestando toda a sua disponibilidade para apoiar naquilo que for preciso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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,
contidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram dez 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 ata, que vai ser assinada, pelo Senhor
Presidente e por mim, Isabel Maria do Nascimento Inocêncio Silva, que a
secretariei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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