Ata n.º 1/2022 de 05-01-2022

------------------------------------------ ATA N.º 1/2022 --------------------------------------------Aos cinco dias, do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois,
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; -----------------------------------------------------------Teresa Ferrão Cardoso; -------------------------------------------------------------------José Alfredo de Almeida Silva; -----------------------------------------------------------Maria Teresa Carvalho Campos Meireles da Cunha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada havendo a tratar, passou-se à Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SECÇÃO DE EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------1.1 ASSUNTO: ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DA CATEQUESE DA IPSS DO
MOINHO -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação da Secção de Educação, com registo n.º
19669, datada de 30/12/2021, relativamente ao assunto em epígrafe, para
análise e aprovação do Executivo, documento cuja cópia se anexa a esta
ata (1), considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado
em pasta respeitante a esta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos

termos

da

informação,

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade, aprovar a alteração da minuta de Contrato de
Transporte com a Associação de Melhoramentos Cultural, Desportiva
e Recreativa do Concelho de Celorico da Beira – “Creche, Jardim de
Infância e A.T.L Moinho”, passando o valor a ser de 26,92€/por mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 ASSUNTO: PASSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO ---------------------Foi presente informação interna n.º 19675, datada de 30/12/2021,
dando conhecimento de que os alunos Léa da Silva Cortez e Joana Batista
Pereira e Eduardo Filipe Simões Tomás, residentes no Concelho de
Celorico da Beira, no presente ano letivo encontram-se a frequentar o
ensino secundário na localidade da Guarda, por não existir a área de
estudo na rede escolar do Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira. ----------Tendo estes alunos sido penalizados no ano letivo transato, por não
terem usufruído da redução de custo da assinatura mensal, no âmbito do
programa PART (visto que, não foi executado de forma correta com todos
os alunos), a Técnica propõe que no presente ano letivo se efetue o
pagamento do passe mediante a apresentação do comprovativo e fatura
paga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar a restituição do pagamento referente ao passe
escolar dos meses de novembro e dezembro, aos alunos constantes
da presente informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 ASSUNTO: BOLSAS DE ESTUDO 2021/2022 --------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 19677, datada de
30/12/2021, dando conhecimento de que após a abertura do concurso para
a concessão de dez Bolsas de Estudo através do Aviso n.º 45/2021, de 25
de novembro de 2021, deram entrada na Câmara Municipal 12 processos
de candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------------Após a análise dos processos e segundo o Regulamento para a
Concessão de Bolsas de Estudo, o Gabinete de Educação conclui que
deve proceder-se à atribuição de dez bolsas de estudo aos alunos, nos
processos identificados de a) a j), desde o mês de outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto e considerando o número de bolsas a atribuir,
no presente ano letivo, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir
dez bolsas de estudo aos alunos constantes da lista anexa à
informação interna, processos a) a j), desde o mês de outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------2.1 ASSUNTO: EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPARTES RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ----------------------------------------------------------------Nome: Fernando António Trêpa de Faria ------------------------------------------Foi presente para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal, (requerimento número 14031) a deferir a emissão de
uma certidão de compartes (3 pessoas), referente ao artigo matricial n.º
1327, com uma área de 28850.00 m2, sita em Quinta das Eiras, da
Freguesia de Vale de Azares, Concelho de Celorico da Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Presidente da Câmara datado de 27/12/2021, deferindo o
requerido, nos termos da informação técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 ASSUNTO: EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPARTES RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ----------------------------------------------------------------Nome: Fernando António Trêpa de Faria e Outros -----------------------------Foi presente para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal, (requerimento número 14032) a deferir a emissão de
uma certidão de compartes (3 pessoas), referente ao artigo matricial n.º
211, com uma área de 2520.00 m2, sita em Rapudo, da Freguesia de Vale
de Azares, Concelho de Celorico da Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Presidente da Câmara datado de 27/12/2021, deferindo o
requerido, nos termos da informação técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. PROPOSTAS DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------------------------------3.1

ASSUNTO:

CONTRATO

DE

COMODATO

-

ESCOLA

PRIMÁRIA DA VELOSA---------------------------------------------------------------------------Foi presente proposta, com registo interno n.º 14125, datada de
28/12/2021, submetendo para aprovação a Minuta de Contrato de
Comodato, a estabelecer entre a Associação de Melhoramentos Cultural,
Recreativa e Desportiva da Velosa e o Município de Celorico da Beira,
relativo à cedência de instalação da Escola Primária da Velosa, para
realização do projeto de modernização de instalações no Centro de Dia,
documento cuja cópia se anexa a esta ata (2), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de
Comodato, a estabelecer entre a Associação de Melhoramentos
Cultural, Recreativa e Desportiva da Velosa e o Município de Celorico
da Beira, relativo à cedência de instalação da Escola Primária da
Velosa, para realização do projeto de modernização de instalações no
Centro de Dia, pelo prazo de 15 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 ASSUNTO: AJUDA PARA ADAPTAR A CARRINHA DO
LEANDRO ---------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente informação com
registo interno n.º 14379, datada de 29/12/2021, submetendo para
aprovação a atribuição de um apoio de 1000€ para ajudar a custear a
despesa solicitada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio
monetário no valor de 1000€, ao Leandro Santos Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram onze horas 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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