Ata n.º 4/2022 de 16-02-2022

---------------------------------------- ATA N.º 4/2022 ----------------------------------------------Aos dezasseis dias, do mês de fevereiro, 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 Assistente Técnica, da Secção de
Apoio aos Órgãos Municipais, 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 DOIS
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS -------------------------------------------Foi presente a ata número três, da reunião ordinária do Executivo, do
dia dois, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, 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 -------------------------------------------------------------Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente da Câmara questionou
se algum dos Senhores Vereadores tinha algum assunto a colocar perante
o Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Albano questionou se o Executivo foi
convidado para a cerimónia de aniversário da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara partilhou que o Presidente da
Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros lhe transmitiu que, a
referida cerimónia, seria condicionada e restrita ao nível interno do Corpo
de Bombeiros, pela situação pandémica que se vive no momento. --------------------De seguida, comunicou que eventualmente poderá ser convocada
uma reunião extraordinária, considerando que há a possibilidade de se
poder prorrogar o assumir da transferência de competências no domínio da
Ação Social até 1 de janeiro 2023, conforme Decreto-Lei publicado no dia
14 do corrente mês. A decisão a tomar é urgente, uma vez que a
comunicação à DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais deverá ser
transmitida até ao dia 14 de março. Desta forma, o assunto terá que ser
presente a uma reunião Extraordinária de Executivo para ser submetido à
aprovação em reunião do Órgão Deliberativo, agendada para o dia vinte e
cinco de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SECÇÃO DE CONTABILIDADE-----------------------------------------------------ASSUNTO: 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GOP´S 2022 ------------------Foi presente informação da Secção de Contabilidade, com registo
interno n.º 2388, datada de 11/02/2022, documento cuja cópia se anexa a
esta ata (2), considerando-se integralmente reproduzido e que fica
arquivado em pasta respeitante a esta reunião, submetendo ao Executivo
para aprovação a 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP’s de 2022, assim
como, o Mapa de Fluxos de Caixa de 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Sobre este assunto, o Senhor Vereador José Albano pretendeu ser
esclarecido relativamente a algumas questões e começou por citar que na
rubrica das Despesas de Capital estão referenciadas as obras da
Requalificação da Escola EB1 da Lajeosa por 300.000€, o Parque
Industrial da A25 por 265.000€ e a Beneficiação da EN16 com o valor de
150.000€, no entanto, o mesmo documento refere que as obras
supramencionadas poderiam ser iniciadas no ano de dois mil e vinte e dois,
dependendo da aprovação das candidaturas. Nesse sentido, pretendeu
saber se as candidaturas foram submetidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Senhor Presidente da Câmara referiu que existe
sempre uma preocupação em equilibrar as receitas e as despesas,
podendo suceder que os montantes referidos possam, eventualmente, ser
transferidos para outras rubricas. Com isto, para dizer que, relativamente
ao projeto anterior da obra da Escola da Lajeosa, o concurso ficou deserto,
porque a verba era de cerca de oitocentos euros, não tendo,
posteriormente, aparecido nenhuma proposta dentro daquilo que tinha sido
orçamentado para a obra. Entretanto, decidiram ajustar a intervenção à
realidade, dado que, é um exagero fazer uma intervenção de grande
dimensão numa escola que corre o risco de a médio prazo ter que encerrar
por falta de alunos. Assim sendo, fizeram uma reformulação do projeto,
optando por fazer o aproveitamento das estruturas existentes, tendo cerca
de trezentos mil euros para esse investimento.----------------------------------------------No que concerne à verba de 150.000€ para intervenção da EN16
está depende de alguns estudos e de conversações com as operadoras,
sobretudo com a Mota-Engil, no sentido de intervencionarem a via, assim
como, com as Infraestruturas de Portugal, pois não vale a pena colocar um
piso novo, quando os camiões carregados de brita para a obra da
requalificação da via-férrea continuam a circular e, posteriormente,
declinarem qualquer responsabilidade. Nessa perspetiva, adiantou que, no
momento a Câmara tem capacidade para essa intervenção, podendo até
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ser uma intervenção parcial, até à Vila Boa, que é uma zona que se
encontra bastante degradada. Assim como no Parque Industrial da A25 em
que, brevemente irão proceder à terraplanagem de uma parte do espaço.
Contudo, é necessário que as intervenções terminem até trinta de junho de
dois mil e vinte e três, caso contrário, perdem-se os financiamentos.
Portanto, há uma flexibilidade na rubrica referente às verbas destinadas a
essas obras podendo ser aumentadas, retiradas ou transferidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retomando a palavra, o Senhor Vereador José Albano pretendeu,
também, ser esclarecido relativamente à rubrica das despesas com o
pessoal, onde verificou um grande aumento de trabalhadores, uma
possível nomeação política de um secretário, bem como os contratos de
prestação de serviços, totalizando um valor de cerca de cento e quarenta
mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse que há intenção do
Executivo, a curto prazo, fazer um reforço com o pessoal atendendo ao
esvaziamento que tem vindo a acontecer ao longo destes anos. Neste
momento existem vinte e um lugares em aberto, além de que, brevemente,
mais alguns trabalhadores entrarão na reforma. Portanto, desses vinte e
um lugares, irão extinguir catorze a termo indeterminado e criar catorze a
termo resolutivo certo, para a carreira de Assistentes Operacionais. Mais
disse que, de facto, estão a contemplar a integração de um Secretário de
Apoio à Vereação, pois para além da legislação o permitir, têm a
consciência de que é necessário, considerando o acréscimo das
responsabilidades e do trabalho que as Autarquias futuramente passarão a
ter com a transferência de competências, tanto da Educação, como da
Ação Social, como a outros níveis técnicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Por fim, o Senhor Vereador José Albano questionou se já tinham
rececionado o parecer do Tribunal de Contas, relativo ao saneamento
financeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara comunicou que, recentemente, o
Técnico responsável pela Contabilidade, José Tavares, já enviou os
últimos documentos que foram solicitados. Contudo, considera que este
atraso nem é muito justificado, porque em termos concretos, a Câmara já
há um ano que saiu do excesso de endividamento, mas com todas as
burocracias e com a pandemia o processo foi atrasando. Assim, esperam
para breve essa resposta, até porque não há nenhuma razão para ainda
não ter sido enviado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos contra dos
Senhores Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar o Mapa
de Fluxos de Caixa de 2021 e submete-lo a uma superior aprovação
da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------Mais deliberou, aprovar a 1.ª Revisão Orçamental e Gop´s,
referente ao ano de 2022 e submete-la à aprovação da Assembleia
Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º
75/2013, de 12/9. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PROPOSTAS DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------------------------------2.1 ASSUNTO: 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2022
--------O Senhor Presidente da Câmara submeteu à consideração do
Executivo a proposta da 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal de 2022, com
registo interno n.º 2305, datada de 10/02/2022, 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 maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 1.ª
alteração ao Mapa de Pessoal de 2022, com: --------------------------------------------a extinção de catorze postos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, previstos e não ocupados no Mapa de
Pessoal aprovado para 2022, na carreira e categoria de assistente
operacional; ------------------------------------------------------------------------------------------proceder à criação de catorze postos de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, no Mapa de Pessoal aprovado para
2022, na carreira e categoria de assistente operacional. -----------------------------Mais deliberou, submeter o mesmo à aprovação da Assembleia
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 ASSUNTO: EXPANSÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA NO
MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA - CONTRATO DE CEDÊNCIA DE
54m2 DA ÁREA DESCOBERTA DO CENTRO CULTURAL ----------------------------Foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara, relativa à
aprovação do Contrato a estabelecer entre o Município de Celorico da
Beira e a Derivadas & Segmentos, SA para a expansão da rede de fibra
ótica em 54m2 da área descoberta do Centro Cultural, documento cuja
cópia se anexa a esta ata (3), considerando-se integralmente reproduzido e
que fica arquivado em pasta respeitante a esta reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara esclareceu
que existia um protocolo assinado em tempos com a empresa Altice.
Contudo, sabe-se que tem havido alguns desentendimentos entre a
empresa e o Governo, o que acaba, também, por trazer algumas
consequências para a Câmara. Neste momento, a expansão da rede de
fibra ótica é realizada por uma empresa privada, Derivadas & Segmentos,
conciliada com a empresa Altice, que vai cobrir praticamente 90% de todo
o Concelho e em seguida vender os serviços a todas as redes. Nesse

36

Ata n.º 4/2022 de 16-02-2022

sentido, solicitaram a cedência de 54m2, junto ao Centro Cultural, para
colocarem o sistema e os aparelhos técnicos, com a compensação de
instalarem a fibra ótica em todos os edifícios pertencentes à Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato a
estabelecer entre o Município de Celorico da Beira e a Derivadas &
Segmentos, SA, pelo prazo de 30 anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 ASSUNTO: APROVAÇÃO DE SUBSÍDIOS E MINUTA DE
PROTOCOLO A CELEBRAR COM AS FREGUESIAS DO CONCELHO
DE CELORICO DA BEIRA------------------------------------------------------------------------Foi presente, proposta, com registo interno n.º 2273, datada de
09/02/2022, remetendo para aprovação as minutas de Protocolo a celebrar
com as Freguesias do Concelho de Celorico da Beira, para posterior
aprovação pela Assembleia Municipal de Celorico da Beira, respeitantes
aos subsídios a atribuir pelo Município, para a prossecução das atribuições
e competências próprias das Freguesias e objeto daquele protocolo,
documento cuja cópia se anexa a esta ata (4), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas de
Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira e
as Freguesias do Concelho de Celorico da Beira, com os valores que
constam no protocolo. ---------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, submeter a uma posterior aprovação pela
Assembleia Municipal de Celorico da Beira, respeitante aos subsídios
a atribuir pelo Município de Celorico da Beira, para prossecução das
atribuições e competências próprias das Freguesias e objeto daquele
protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------2.4 ASSUNTO: APOIO CAMPEONATO NACIONAL SPRINT
RELAY (ORIENTAÇÃO) – 2021-----------------------------------------------------------------Foi presente informação, datada de 07/02/2022, com registo interno
n.º 1799, referindo que na reunião de Câmara de dezoito de agosto de dois
mil e vinte um, o então Senhor Vereador António Silva fez referência à
prova de orientação, pertencente ao Campeonato Nacional de Sprint
Relay. O Senhor Vereador salientou a necessidade de se atribuir um apoio
no valor de quatrocentos e cinquenta euros ao Clube de Orientação de
Viseu para a cartografia do mapa de Linhares, onde decorreu a Taça de
Portugal de Sprint (Orientação). No entanto, não ficou deliberado, nessa
reunião a atribuição do referido apoio. ---------------------------------------------------------Recentemente, no dia seis de fevereiro, através do email dirigido à
Presidência, vem o Clube de Orientação de Viseu relembrar que estava por
liquidar o apoio referido.----------------------------------------------------------------------------Tendo em consideração que é do interesse do Município manter e
defender as boas relações com as associações que promovem eventos no
Concelho, considerando também que o evento decorreu com sucesso e
avultada participação, o Senhor Presidente da Câmara submete à
consideração do Executivo a atribuição do valor de quatrocentos e
cinquenta euros ao Clube de Orientação de Viseu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição do
pagamento ao Clube de Orientação de Viseu, no montante de 450€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 ASSUNTO: PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE SUBSÍDIO ---------------Foi presente informação do Senhor Presidente da Câmara, com
registo interno número 2106, datada de 07/02/2022, submetendo para
aprovação do Órgão Executivo a atribuição de um subsídio no valor de
3.500€ à Associação de Solidariedade do Cadafaz, com vista à realização
de obras nas instalações da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------No que respeita a esta proposta, a Senhora Vereadora Teresa
Cunha disse que o ofício da referida Associação que vem apensado ao
assunto, com data de dez de janeiro do corrente ano, refere que o
orçamento com as melhores condições para as obras é no valor de
7.000,00€, porém, também, vem anexado, um orçamento, datado de vinte
cinco de janeiro, no valor de 11,229,00€. Nessa sequência, considera que
o assunto deveria ficar bem esclarecido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a intervenção da
obra acabou por ser realizada por um empreiteiro da Freguesia e
possivelmente esta confusão deve ter sido criada, porque inicialmente
teriam a pretensão de uma intervenção mais pequena. Entretanto, já teve a
oportunidade de ver as obras, onde constatou que foi acrescentado um
anexo que já era necessário, na parte de trás do edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Teresa Cunha disse que, assim sendo,
depreende que o subsídio de três mil e quinhentos euros vai no sentido do
orçamento apresentado e não do pedido de apoio. Tendo o Senhor
Presidente respondido que, independentemente, do pedido solicitado, este
é o valor de apoio que consideram razoável. O montante que vai a mais é
da responsabilidade da Associação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propósito de subsídios, a Senhora Vereadora Teresa Cunha
recordou que na reunião do dia vinte e quatro de novembro, do ano
transato alertou para o pedido de subsídio da Associação Cultural do
Fornotelheiro, enviado a dezoito de agosto, do mesmo ano e o qual, até
aquele momento, ainda não tinha obtido resposta. Nesse sentido, o Senhor
Presidente deixou o compromisso de verificar o ponto de situação, o que
até à presente data não aconteceu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Presidente da Câmara disse que logo após a abordagem
da questão foi dada uma resposta com o indeferimento do pedido à
referida Associação, atendendo à inexistência de eventos durante o ano de
dois mil e vinte. Disse, ainda, que todos os anos é estabelecido um
protocolo com a Associação e, nesse ano, pelos registos existentes, não
há referências de terem participado em qualquer atividade da Câmara
Municipal, aliás, as únicas atividades que teve conhecimento foi de
integrarem campanhas eleitorais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra, o Senhor Vereador José Albano para relembrar
que atendendo à pandemia, no ano de dois mil e vinte, não houve eventos,
nem qualquer outro tipo de atividades por parte da Câmara Municipal,
porém foram aprovados subsídios para Associações que também andaram
em campanhas eleitorais. A título de exemplo, não foi reduzido o subsídio
da Associação do Cadafaz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em forma de esclarecimento, o Senhor Presidente da Câmara disse
que só foram aprovados subsídios para associações com eventos,
nomeadamente a Associação do Cadafaz que no ano transato fez uma
atividade, onde teve a presença de mais de duzentas pessoas, também
fizeram atividades para a televisão, no sentido de promover a Associação,
e procederam à limpeza dos trilhos mais que uma vez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Albano pretendeu saber se o Município
solicitou, à Associação Cultural do Fornotelheiro, ajuda ou a participação
para algum evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Senhor Presidente da Câmara disse que são as
associações que procuram a Câmara nesse sentido. Aliás, nos anos
anteriores, foi o responsável pela Associação que se deslocou à Câmara
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com o interesse de estabelecer um acordo de parceria para a participação
em atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Teresa Cunha realçou que o pedido é datado
do dia dezoito de agosto e, nessa altura, ainda não estavam em período de
campanha eleitoral. Portanto, não quer acreditar que a resposta de
indeferimento tenha a ver com a cor partidária da referida Associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Albano disse que todo o Executivo tem
sido sempre flexível em todo este tipo de pedidos, como estão a ser
perante

a

proposta

apresentada,

à

exceção

da

Associação

do

Fornotelheiro, considerando que de futuro terão que mudar de atitude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a proposta em
discussão tem um interesse concreto, que é servir as pessoas. ------------------------Por fim, disse que não têm aparecido muitas associações com
pedidos de apoio, no entanto a Associação do Cadafaz tem solicitado
apoio, porque é mais dinâmica, bem como algumas IPSS´s que têm feito
algumas intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à
Associação de Solidariedade do Cadafaz, no valor de 3.500€, de forma
a contribuir para as obras na referida associação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS --------------------------------------------ASSUNTO:

MOBILIDADE

INTERCARREIRAS

-

ANABELA

OLIVEIRA MORGADO -----------------------------------------------------------------------------Foi presente informação da Secção de Recursos Humanos, com
registo interno n.º 2071, datada de 07/02/2022, dando conhecimento que a
trabalhadora Anabela Oliveira Morgado (Assistente Técnica), solicitou
mobilidade intercarreiras, para a carreira e categoria de Técnico Superior.
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A mobilidade solicitada opera-se de acordo com o estabelecido no art.º
92.ª, e seguintes, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, na redação atual,
documento cuja cópia se anexa a esta ata (5), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade
intercarreiras, para a carreira e categoria de Técnica Superior, da
trabalhadora identificada na informação técnica, condicionada à
aprovação da 1.ª Revisão Orçamental, pela Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. SECÇÃO DE AÇÃO SOCIAL --------------------------------------------------------4.1 ASSUNTO: CANDIDATURA PAA - ASS. CADAFAZ 2022 ----------------Foi presente informação interna, com registo n.º 2330, datada de
10/02/2021, dando conhecimento que a Associação de Solidariedade do
Cadafaz, apresentou candidatura ao PAA, na área de Atividades, com o
objetivo de cumprir o Plano de Atividades Lúdico/Desportivas para o ano
2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Os eventos de maior relevo na Associação são: Taça de Portugal
de Enduro BTT, Passeio BTT Cadafaz/Rapa, Caminhadas e a Descida
em Carrinhos de Rolamentos que se irão realizar durante o ano 2022, de
acordo com o Plano de Atividades, tendo em conta a evolução/legislação
pandémica em vigor. --------------------------------------------------------------------------------Informa ainda que, a Associação pretende incentivar a comunidade a
ter hábitos de vida saudável, de forma a promover, a atividade física, o
contacto com a natureza, aproveitando para isso as caraterísticas e
potenciais endógenos da União de Freguesias e do Concelho. -------------------------Mais informa que a requerente apresentou toda a documentação
exigida e que está de acordo com o Regulamento do PAA.-----------------------
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--------A referida candidatura apresenta um orçamento no valor total de
15.000,00€, sendo que o apoio financeiro solicitado ao PAA é no valor de
10.000,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------Nesta sequência, submete-se a minuta do contrato programa entre a
referida entidade e o Município de Celorico da Beira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato
programa a celebrar entre a Associação de Solidariedade do Cadafaz
e o Município de Celorico da Beira, nos termos do PAA, cujo apoio
financeiro será no montante de 10.000,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2

ASSUNTO:

SUBSTITUIÇÃO

DE

JANELAS

-

MARIA

FERNANDA BRANDÃO ---------------------------------------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 2337, datada de
10/02/2022, a dar conhecimento que, sobre o assunto identificado em
epígrafe, se trata de um agregado familiar que devido às condições socio
familiar e económica, solicitaram mudança das janelas. Sendo, portanto,
uma família com muitas carências, com o marido acamado há alguns anos
por graves problemas de saúde, o que acarreta muitas despesas em
medicação e fraldas. Em tempos, beneficiaram do Rendimento Social de
Inserção, a requerente chegou a estar integrada na medida – CEI+ e
frequentar algumas formações. Atualmente, a mesma é cuidadora a tempo
inteiro do marido, apenas com o rendimento mensal proveniente da pensão
de invalidez e complemento por dependência, no valor de 461,38€. ------------------Mais informa a Técnica que, a família é apoiada pelo Programa
Operacional de Apoio às pessoas Carenciadas-POAPC, distribuição de
bens alimentares de dois em dois meses. ----------------------------------------------------Depois de efetuada a visita domiciliária, em conjunto com a Técnica
Elisa Madeira, verificou-se que se trata de uma habitação unifamiliar, com
três janelas de ferro muito antigas, da qual, uma delas se encontra em
frente à cama do beneficiário. -------------------------------------------------------------
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--------Face ao exposto, a Secção de Ação Social, Saúde e Família, vem
propor a aquisição e instalação de janelas na habitação, por forma a
conceder um maior conforto térmico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar a aquisição e instalação das janelas na
habitação referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 SECÇÃO DE TRÂNSITO E VIAS MUNICIPAIS ----------------------------------ASSUNTO: COLOCAÇÃO DE SINAIS -----------------------------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 1599,
datada de 31/01/2021, referindo que a Junta de Freguesia de São Pedro,
Santa Maria e Vila Boa do Mondego solicita a colocação de sinais de
Perigo de Passagem de Gado na Zona de Santo António do Rio. ---------------------Após deslocação ao local, verificou-se a necessidade de serem
aprovados e colocados quatro sinais A19a (perigo de animais). ------------------------Pelo Código de Estrada, é da competência do Órgão Câmara
Municipal deliberar sobre sinalização nas vias sob a sua jurisdição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de
quatro sinais A19a (perigo de animais) na zona de Santo António do
Rio, nos termos propostos na informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------ASSUNTO:

CONSTRUÇÃO

DE

EDIFÍCIO

DESTINADO

A

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS (ERPI), CENTRO DE DIA
(CD) (PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS) - RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO -------------------------------------------------------------------------------------------Nome: Comissão de Melhoramentos da Carrapichana -----------------------Foi presente para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara, a deferir a aprovação do pedido de isenção de taxas referente à
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construção de edifício destinado a estrutura residencial para idosos (ERPI),
Centro de Dia (CD), sita em Cabrieira, Concelho de Celorico da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Presidente da Câmara, datado de 10/02/2022, deferindo o
requerido, nos termos da informação técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. CENTRO CULTURAL DE CELORICO DA BEIRA -----------------------------ASSUNTO: FEIRA DO QUEIJO 2022 – RATIFICAÇÃO -------------------------Foi presente informação interna do Centro Cultural, com registo
número 12632, datada de 26/08/2021, submetendo para ratificação a
assinatura do Regulamento da Feira de Artesanato e Produtos Regionais e
Tradicionais, inserido na Feira do Queijo 2022, documento cuja cópia se
anexa a esta ata (6), considerando-se integralmente reproduzido e que fica
arquivado em pasta respeitante a esta reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do
Regulamento da Feira de Artesanato e Produtos Regionais e
Tradicionais, inserido na Feira do Queijo 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

DIVISÃO

DE

URBANISMO

E

GESTÃO

DE

ESPAÇOS

PÚBLICOS --------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO:

PLANO

DE

SEGURANÇA

TEMPORÁRIO

-

TRAVESSIA PARQUE INDUSTRIAL A25 ---------------------------------------------------Foi presente informação do Gabinete Eletrotécnico, com registo de
entrada n.º 2029, datada de 11/02/2022, remetendo para aprovação o
Plano de Sinalização Temporária para a obra de abertura de vala na
travessia da estrada (40.628789,-7.415758), Loteamento Industrial A25,
PTD 125/CLB, por forma a introduzir a infraestrutura de tubagens
necessárias à realização do PLR910000088207, solicitado pela E-Redes
na OT 7283478747. --------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de
Sinalização Temporária da obra de abertura de vala na travessia da
estrada, Loteamento Industrial A25, nos termos descritos na
informação técnica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL -----------------------------------------ASSUNTO:

FORMALIZAÇÃO

DO

PROCESSO

PACTO

DE

AUTARCAS / ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL ---------------------------------Foi presente, para conhecimento do Órgão Executivo, email com
registo de entrada n.º 13509, datado de 09/12/2021 de Aldeias Históricas de
Portugal, relativo ao assunto identificado em título, para posteriormente ser
submetido à aprovação da Assembleia Municipal de Celorico da Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter o mesmo à
Assembleia Municipal para deliberação, conforme o disposto no
email. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram onze horas e quinze 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, Marina Isabel da Silva Chagas que a secretariei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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