Ata n.º 18/2022 de 17-08-2022

----------------------------------- ATA N.º 18/2022--------------------------------------------------Aos dezassete 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; -------------------------------------------------------------------Maria Teresa Carvalho Campos Meireles da Cunha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltou a esta reunião o Senhor Vereador José Alfredo de Almeida
Silva por se encontrar de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada pela Técnica Superior da Secção de Apoio
aos Órgãos Municipais, Isabel Maria do Nascimento Inocêncio Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA TRÊS
DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS -----------------------------------------------Foi presente a ata número dezassete, da reunião ordinária do
Executivo do dia três, do mês de agosto, 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 não havendo alterações a efetuar, foi
a mesma aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------
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--------Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente da Câmara questionou
se algum dos Senhores Vereadores tinha algum assunto a colocar perante
o Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Teresa Cardoso deu conhecimento que a
família de refugiados que se encontrava instalada nas Casas do Soeiro já
abandonou o Concelho com o objetivo de viajar para a Polónia. Outra
família que se encontrava instalada na Casa dos Magistrados também
regressou à sua terra natal, na Ucrânia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SECÇÃO DE CONTABILIDADE-----------------------------------------------------ASSUNTO: 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP‘S PARA
2022 - ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação interna, datada de 12/08/2022, com registo
n.º 15152, submetendo para aprovação a 7.ª Alteração ao Orçamento e
GOP’s de 2022, 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 maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 7.ª
Alteração ao Orçamento e GOP´s, referente ao ano de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------ASSUNTO:

ALTERAÇÃO

E

AMPLIAÇÃO

DO

PARQUE

INDUSTRIAL DE CELORICO DA BEIRA - RELATÓRIO FINAL DE
ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS ------------------------------------------Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente informação com
registo interno nº 14957, datada de 05/08/2022, do júri do concurso
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enviando o Relatório Final das Propostas apresentadas ao Concurso
Público para adjudicação da Empreitada. -----------------------------------------------------Com base na análise efetuada, o Júri propõe a adjudicação da
empreitada “Alteração e Ampliação do Parque Industrial de Celorico da
Beira" à empresa João Tomé Saraiva – Sociedade de Construções,
Lda., com o respetivo montante apresentado na proposta, pelo prazo de
210 dias, documento cuja cópia se anexa a esta ata (2), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Teresa Cunha questionou se o valor da
empreitada era só e unicamente 749.499,70€ ou se poderia haver revisão
de valores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Senhor Presidente da Câmara disse que nada
justificará uma alteração de valores, uma vez que é um processo objetivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a
proposta constante no Relatório Final, para efeitos de adjudicação da
empreitada “Alteração e Ampliação do Parque Industrial de Celorico
da Beira" à empresa João Tomé Saraiva – Sociedade de Construções,
Lda, pelo montante de 749.499,70€ (setecentos e quarenta e nove mil,
quatrocentos e noventa e nove euros e setenta cêntimos), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 210 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------ASSUNTO: REQUER EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DISPENSA DE
LICENÇA DE UTILIZAÇÃO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ------------------------Nome: Joaquim Esperanço Ferreira ------------------------------------------
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--------Foi presente, para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara (requerimento n.º 11313) a deferir a aprovação da emissão de
certidão de dispensa de licença de utilização, para um edifício, sito Vila
Boa do Mondego – 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, datado de 03/08/2022,
onde consta “Deferido nos termos da informação técnica”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. SECÇÃO DE EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ATIVIDADES, ANO
LETIVO 2022/2023 ----------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação interna, com registo interno número 15135,
datada de 12/08/2022, referindo que é da responsabilidade do Ministério da
Educação a distribuição gratuita dos manuais escolares para todos os
alunos, à exceção dos cadernos de atividades associados. -----------------------------O Município de Celorico da Beira, no âmbito do apoio à educação,
pretende reforçar o apoio às famílias do concelho, através da aquisição dos
cadernos de atividades para todos os alunos do 1º e 2.º ciclos do EB. ---------------Após, a indicação do Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira
do número de alunos matriculados nesses ciclos de ensino, assim como a
identificação dos cadernos de atividades adotados para os respetivos anos,
foi efetuado o apuramento do custo para o próximo ano letivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara referiu que, anteriormente, só eram
financiados os cadernos de atividades para o 1º ciclo do ensino básico,
tendo-se incluído também o 2º ciclo, no ano letivo transato. No entanto,
considera que futuramente poder-se-á analisar o alargamento deste apoio
ao 3º ciclo e ensino secundário, nomeadamente aos alunos com mais
necessidades.----------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar os custos com a
aquisição dos cadernos de atividades para o 1.º e 2.º ciclos, no valor
de 11 826,82€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. SECÇÃO DE TRÂNSITO E VIAS MUNICIPAIS ---------------------------------5.1 ASSUNTO: 16ª VOLTA A PORTUGAL JUNIORES - PEDIDO
DE PARECER FAVORÁVEL ---------------------------------------------------------------------Foi presente informação interna n.º 15112, datada de 11/08/2022,
dando conhecimento que o requerente, Federação Portuguesa de
Ciclismo, solicita parecer favorável desta Autarquia para a passagem, no
Município de Celorico da Beira, no dia 26 de agosto de 2022, da 16ª Volta
a Portugal Juniores 2022, 2ª etapa – Setor A e Setor B – Contrarrelógio
Individual. ----------------------------------------------------------------------------------------------A prova do Setor A realiza-se no período da manhã, com
concentração no Mercado Municipal pelas 9h00 e partida prevista às
10h30, efetuando uma volta pelo Concelho e regressando ao mercado
Municipal às 12h19. ---------------------------------------------------------------------------------A prova do setor B – Contrarrelógio Individual, tem início às 16h00
na localidade de Lajeosa do Mondego, com Meta Final no Mercado
Municipal de Celorico da Beira, pelas 16h20. ------------------------------------------------Os serviços técnicos, depois de analisado o pedido, não veem
inconveniente na realização deste evento no Concelho de Celorico da
Beira, pelo que poderá o Órgão Câmara Municipal emitir parecer favorável.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à
passagem do evento da 16ª Volta a Portugal Juniores 2022, 2ª etapa –
Setor A e Setor B – Contrarrelógio Individual, a realizar no dia 26 de
agosto de 2022, pelo Concelho de Celorico da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------5.2 ASSUNTO: FESTA EM HONRA DE NOSSA SR.ª DA
ASSUNÇÃO, CORTIÇÔ DA SERRA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO -----------Foi presente, para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara (informação técnica n.º 15009), datado de 11/08/2022, a deferir o
pedido de autorização para a realização da Festa em honra de Nossa
Senhora da Assunção, na localidade de Cortiçô da Serra, nos dias 13, 14 e
15 de agosto de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, datado de 11/08/2022,
onde consta “À Reunião de Executivo para ratificação”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ÁGUAS E SANEAMENTO/RSU/LIMPEZA E HIGIENE -----------------------ASSUNTO: ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS CONSUMIDORES
DE ÁGUA - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ------------------------------------------------Foi presente, para ratificar, despacho do Senhor Presidente da
Câmara (informação técnica n.º 14810), datado de 02/08/2022, a deferir a
aprovação das propostas apresentadas para colmatar a grande devolução
de correspondência relativa à Gestão dos Consumidores de Água, durante
os meses de agosto e setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, datado de 02/08/2022,
onde consta “Deferido pela urgência. À Reunião de Executivo para
ratificação”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL --------------------------ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE LIVROS -------------------------------------------------Foi presente informação, com registo interno n.º 14815, datada de
02/08/2022, submetendo para aprovação o pedido apresentado pela firma
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Canto Redondo, no sentido de ser apoiada na edição, através da aquisição
de exemplares do Livro “Luzi & Vrum”, - uma história atravessada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 90 livros no valor
total de 742,92€ (sem IVA), para serem vendidos nos Postos de
Turismo (Celorico da Beira e Linhares) e Biblioteca Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. SENHORA VICE-PRESIDENTE, TERESA FERRÃO CARDOSO ---------8.1 ASSUNTO: APROVAÇÃO DE SUBSÍDIO --------------------------------------Foi presente informação da Senhora Vice-Presidente da Câmara,
datada de 12/08/2022, com registo interno n.º 15136, propondo a
aprovação de um subsídio no valor de 200€, para a Festa em Honra de
Nossa Senhora da Saúde, organizada pelo Centro Recreativo Cultural
Quintãs de Cima e de Baixo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
financeiro no valor de 200,00€ ao Centro Recreativo Cultural Quintãs
de Cima e de Baixo, para a realização da festa em Honra de Nossa
Senhora da Saúde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.2 FÉRIAS -----------------------------------------------------------------------------------Foi presente, informação da Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Teresa Ferrão Cardoso, com registo interno n.º 15159, datada
de 12/08/2022, dando conhecimento que se vai encontrar de férias no
período de 22/08/2022 a 02/09/2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO -------------------------------------------------------------------
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--------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, Isabel Maria do Nascimento Inocêncio Silva, que a secretariei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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