Ata n.º 17/2022 de 03-08-2022

---------------------------------------ATA N.º 17/2022 ----------------------------------------------Aos três dias, do mês de agosto, 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 VINTE
DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS --------------------------------------------------Foi presente a ata número dezasseis, da reunião ordinária do
Executivo do dia vinte, do mês de julho, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.SECÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E FAMÍLIA -----------------------------1.1 ASSUNTO: ACOLHIMENTO DE FAMÍLIAS UCRANIANAS ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE CASAS DE SOEIRO -----------------------------Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente informação
interna, com registo n.º 14674, datada de 14/07/2022, submetendo para
aprovação a Minuta de Contrato Comodato de Alojamento Temporário, a
celebrar entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira, o Senhor Manuel
Augusto Gomes Coelho e os dois elementos da família de refugiados da
Ucrânia, com o objetivo de acolhimento e com as respetivas despesas
adjacentes, 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 unanimidade, aprovar o contrato de
comodato a celebrar entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira, o
Senhor Manuel Augusto Gomes Coelho e os dois elementos da família
de refugiados da Ucrânia, com as despesas adjacentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO
PARA

FAMÍLIA

UCRANIANA

RESIDENTE

NA

LAGEOSA

DO

MONDEGO - DESPESAS ADJACENTES ---------------------------------------------

233

Ata n.º 17/2022 de 03-08-2022

--------Relativamente ao assunto em epígrafe foi presente informação
interna, com registo n.º 13867, datada de 15/07/2022, submetendo para
aprovação a Minuta de Contrato Comodato de Alojamento Temporário, a
celebrar entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira, a Senhora Maria
Isabel Dias Lourenço Marques de Andrade e os cinco elementos da família
de refugiados da Ucrânia, com o objetivo de acolhimento e com as
respetivas despesas adjacentes, 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 unanimidade, aprovar o contrato de
comodato a celebrar entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira, a
Senhora Maria Isabel Dias Lourenço Marques de Andrade e os cinco
elementos da família de refugiados da Ucrânia, com as despesas
adjacentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------ASSUNTO: PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL - CONCURSO
PÚBLICO REFERENTE À "ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE
INDUSTRIAL

DE

CELORICO

DA

BEIRA"

-

ALTERAÇÃO

DA

DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO - RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO -------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente, para ratificar,
despacho do Senhor Presidente da Câmara (informação técnica n.º
14548), datado de 27/07/2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, datado de 27/07/2022,
onde consta “Para reunião /ratificação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES -----------------------------------
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--------3.1 ASSUNTO: REQUER EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DISPENSA
DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO -------------------Nome: Herdeiros de Fernando dos Anjos Agostinho -------------------------Foi presente para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal, (requerimento número 10368) a deferir a emissão de
certidão de dispensa de licença de utilização, para um edifício, sito em
Açores – União das Freguesias de Açores e Velosa, Concelho de Celorico
da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
exarado pelo Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 ASSUNTO: VEM REQUERER A V.ª Ex.ª A ISENÇÃO DE
PAGAMENTO

DE

TAXAS

REFERENTES

AO

PROCESSO

DE

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CELORICO DA BEIRA (LEGALIZAÇÃO SEM OBRA) - RATIFICAÇÃO
DE DESPACHO --------------------------------------------------------------------------------------Nome: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Celorico da Beira -----------------------------------------------------------------------------------Foi presente para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara, (requerimento n.º 10895), a deferir a aprovação do pedido de
isenção de pagamento de taxas referente ao processo de construção do
quartel dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira (legalização sem
obra), sito em Rua dos Bombeiros Voluntários – S. Pedro - União das
Freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego,
Concelho de Celorico da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, deferindo o requerido,
nos termos da informação técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------3.3 ASSUNTO: VEM REQUERER A V.ª Ex.ª UMA CERTIDÃO DE
AUMENTO DE COMPARTES - REQ. N.º 9963 - RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO -------------------------------------------------------------------------------------------Nome: Amadeu Pereira Mendes ------------------------------------------------------Foi presente para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara, a deferir a aprovação do pedido de uma certidão de compartes,
duas pessoas, referente ao art.º matricial n.º 441 de natureza rústica, com
área descrita de 2.883 m2, sito em Quinta dos Sarrados – Freguesia de
Vale de Azares, Concelho de Celorico da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, deferindo o requerido,
nos termos da informação técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4

ASSUNTO:

VEM

REQUERER

A

EMISSÃO

DE

UMA

CERTIDÃO DE AUMENTO DE COMPARTES - REQ. N.º 9964 RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ----------------------------------------------------------------Nome: Amadeu Pereira Mendes ------------------------------------------------------Foi presente para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara, a deferir a aprovação do pedido de uma certidão de compartes,
duas pessoas, referente ao art.º matricial n.º 950 de natureza rústica, com
área descrita de 4.997 m2, sito em Quinta dos Sarrados – Freguesia de
Vale de Azares, Concelho de Celorico da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, deferindo o requerido,
nos termos da informação técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.5

ASSUNTO:

VEM

REQUERER

A

EMISSÃO

DE

UMA

CERTIDÃO DE AUMENTO DE COMPARTES - REQ. N.º 9965 RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ---------------------------------------------------------
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--------Nome: Amadeu Pereira Mendes ------------------------------------------------------Foi presente para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara, a deferir a aprovação do pedido de uma certidão de compartes,
duas pessoas, referente ao art.º matricial n.º 438 de natureza rústica, com
área descrita de 4.800 m2, sito em Quintã – Freguesia de Vale de Azares,
Concelho de Celorico da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, deferindo o requerido,
nos termos da informação técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. SECÇÃO DE CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL -----------------------ASSUNTO:

DOCUMENTAÇÃO

PARA

ABERTURA

DE

PROCESSOS DE CLASSIFICAÇÃO DA IGREJA DE SANTA MARIA DE
AÇOR E PELOURINHO DA MESQUITELA -------------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 14636, datada de
28/07/2022, submetendo para aprovação as propostas de classificação dos
seguintes bens imóveis: Igreja de Santa Maria de Açor – União de
Freguesia de Açores e Velosa e Pelourinho da Mesquitela – Freguesia da
Mesquitela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de
classificação dos bens imóveis identificados em epígrafe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. SECÇÃO DE TRÂNSITO E VIAS MUNICIPAIS ---------------------------------5.1 ASSUNTO: FEIRA ANUAL DE SÃO LOURENÇO, NA VILA DE
CELORICO DA BEIRA - CORTE DE TRÂNSITO ------------------------------------------Foi presente informação interna n.º 14023, datada de 20/07/2022,
submetendo para aprovação a planta de sinalização temporária, para a
realização da Feira Anual de São Lourenço, em Celorico da Beira, no dia
10 de agosto de 2022. -----------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a planta de
sinalização temporária, para a realização da feira anual de São
Lourenço, no dia 10/08/2022, devendo para o efeito os serviços
administrativos proceder em conformidade com o exposto na referida
informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2 ASSUNTO: FESTA DO EMIGRANTE, AÇORES - PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO -----------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 14697,
datada de 29/07/2021, dando conhecimento que foi solicitado pela Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Açores, autorização para ocupação do
espaço público para a realização da Festa do Emigrante, na localidade de
Açores de 13 a 15 de agosto 2022, entre as 08:00h e as 04:00h do dia
seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo da Concordata, a fábrica da igreja Paroquial está isenta de
pagamento de taxas relativas às atividades religiosas, mas não está
contemplada a isenção de pagamento de taxas para atividades não
religiosas, pelo que deverá a requerente proceder ao pagamento das
mesmas antes da realização do evento, as quais se fixam no montante de
89,76€, ao abrigo do n.º 2, do art.º 83.º, da Tabela de Taxas e Preços do
Município de Celorico da Beira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do
espaço público, para a realização da Festa do Emigrante, na
localidade de Açores de 13 a 15 de agosto 2022, entre as 08:00h e as
04:00h do dia seguinte.---------------------------------------------------------------------------Devem os serviços administrativos dar cumprimento aos
formalismos constantes da informação técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------5.3 ASSUNTO: FESTA EM HONRA A SANTA EUFÉMIA,
LINHARES DA BEIRA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 14680,
datada de 29/07/2021, dando conhecimento que foi solicitado pela Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Linhares da Beira, autorização para
ocupação do espaço público para a realização da Festa em Honra de
Santa Eufémia na localidade de Linhares da Beira, nos dias 19, 20 e 21 de
agosto 2022, entre as 08:00h e as 03:00h do dia seguinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do
espaço público, para a realização da Festa em Honra de Santa
Eufémia, na localidade de Linhares da Beira, nos dias 19, 20 e 21 de
agosto 2022, entre as 08:00h e as 03:00h do dia seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4

ASSUNTO:

III

ENCONTRO

DE

CONCERTINAS,

"OS

BAZÓFIAS" - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO E CORTE AO TRÂNSITO ---------------------------------------------Foi presente informação técnica, com registo interno n.º 14696,
datada de 29/07/2022, dando conhecimento que a associação Juvenil “Os
Bazófias” solicita autorização para ocupação do espaço público e o corte
de estrada, no Largo Dr. José Alberto Reis, na localidade de Grichoso, na
Freguesia de Vale de Azares, no dia 04 de setembro de 2022, entre as
08:00h e as 24:00h, para a realização do III Encontro de Concertinas. ---------------A Técnica não vê inconveniente na aprovação do pedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar para a
realização do evento, a ocupação do espaço público e o corte de
estrada no Largo Dr. José Alberto Reis, na localidade de Grichoso, na
Freguesia de Vale de Azares entre as 08:00h e as 24:00h, devendo
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para o efeito os serviços administrativos proceder em conformidade
com o exposto na referida informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. GABINETE DE DESPORTO ----------------------------------------------------------ASSUNTO:

FESTIVAL

INTERNACIONAL

DE

PARAPENTE

LINHARES DA BEIRA 2022----------------------------------------------------------------------Foi presente informação do Gabinete de Desporto, com registo
interno n.º 14648, datada de 29/07/2022, remetendo para conhecimento a
realização do Festival Internacional de Parapente em Linhares da Beira
2022, previsto para os dias 11 a 15 de agosto. ----------------------------------------------Informa o Técnico que, neste evento, contam com mais de 80
participantes nas 3 vertentes do parapente, na competição A com o Troféu
Sacadura Cabral para pilotos mais experientes, competição B com o Troféu
Linhares da Beira para pilotos iniciados e lazer para os pilotos que apenas
pretendem voar pelos céus de Linhares da Beira. ------------------------------------------Estima-se que poderão estar presentes no máximo 250 pessoas,
entre pilotos, acompanhantes e curiosos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL --------------------------7.1 ASSUNTO: PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES -------------------Foi presente informação interna, com registo n.º 14619, datada de
28/07/2022, remetendo para aprovação, o Plano de Transportes Escolares,
para o ano letivo 2022/2023. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de
Transportes Escolares, para o ano letivo 2022/2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------7.2

ASSUNTO:

PROTOCOLO

ENTRE

A

ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CELORICO DA
BEIRA E O MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA ---------------------------------------Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente proposta do
Senhor Presidente, com registo de entrada número 14701, datada de
29/07/2022, referindo que de acordo com a necessidade de proceder à
revisão do protocolo existente, que se pretende efetuar com efeito no início
do ano 2023 e considerando, ainda, a necessidade de se manter em vigor,
até lá, protocolo que regule as relações entre as partes, submete para
aprovação a proposta de adenda ao protocolo em vigor, documento cuja
cópia se anexa a esta ata (3), considerando-se integralmente reproduzido e
que fica arquivado em pasta respeitante a esta reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta da
Adenda ao Protocolo a celebrar entre o Município de Celorico da Beira
e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Celorico da
Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.3 ASSUNTO: PEDIDO DE APOIO TÉCNICO ------------------------------------Foi presente informação, com registo de entrada número 14544,
datada de 27/07/2022, dando conhecimento que a Junta de Freguesia da
Ratoeira, solicita apoio técnico do Gabinete de Arquitetura, para realização
do alargamento do cemitério. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pedido de
apoio técnico para a Junta de Freguesia da Ratoeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.4 ASSUNTO: APROVAÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO DA
IGREJA DE LINHARES DA BEIRA ------------------------------------------------------------Foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara, com registo
de entrada número 14532, datada de 26/07/2022, submetendo para
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aprovação do Órgão Executivo, um subsídio no valor de 200€ à Comissão
da Igreja de Linhares da Beira, para a festa em Honra de Santa Eufémia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à
Comissão da Igreja de Linhares da Beira, no valor de 200€, para
ajudar a custear as despesas com festa em Honra de Santa Eufémia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.5 ASSUNTO: APROVAÇÃO DE SUBSÍDIO À FEDERAÇÃO
PORTUGUESA DE CICLISMO ------------------------------------------------------------------Foi presente proposta do Senhor Presidente da Câmara, com registo
de entrada número 14574, datada de 27/07/2022, submetendo para
aprovação do Órgão Executivo, um subsídio no valor de 5.000€ à
Federação Portuguesa de Ciclismo, no âmbito da 16.ª Edição da Volta a
Portugal de Juniores que terá lugar no dia 26 de agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da 16.ª Edição de Volta a Portugal de Juniores, a
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Federação
Portuguesa de Ciclismo para uma prova individual em Celorico da
Beira, no dia 26 de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.6 ASSUNTO: FÉRIAS -------------------------------------------------------------------Foi presente, ofício do Senhor Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Fonseca Ascensão, com registo interno n.º 14703, datado de
29/07/2022, dando conhecimento que se vai encontrar de férias nos
períodos de 08/08/2022 até 16/08/2022 e 18/08/2022 até 19/08/2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. SENHOR VEREADOR JOSÉ ALFREDO SILVA -------------------------------ASSUNTO: FÉRIAS ------------------------------------------------------------------------Foi presente, ofício do Senhor Vereador, José Alfredo de Almeida
Silva, com registo interno n.º 14583, datado de 28/07/2022, dando
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conhecimento que se vai encontrar de férias nos dias 05/08/2022,
09/08/2022 e no período de 16/08/2022 até 26/08/2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados
em minuta para efeitos de eficácia imediata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------Eram dez horas e trinta 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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