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ATA N.º 7/2017

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017
Aos dezassete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, nesta
vila de Oliveira de Frades, edifício dos Paços do Município e salão nobre, reuniu a
Câmara Municipal de Oliveira de Frades – reunião extraordinária – com a presença
do senhor presidente: Luís Manuel Martins de Vasconcelos e dos senhores
vereadores: Arménio da Silva Florindo, Elisa Margarida Ferraz Ferreira de Oliveira,
Paulo Jorge Arede Marques Antunes e Porfírio António Sousa Carvalho. -----------------Declarada pelo senhor presidente aberta a reunião – oito horas e quarenta
minutos – a Câmara deu início aos trabalhos com a análise dos seguintes assuntos,
conforme a respetiva ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------1 - 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 2017. -------------------------------------------------Presente os documentos da 1.ª Revisão ao Orçamento 2017. --------------------------------Feitos os devidos esclarecimentos pelo técnico superior, Ismail Carvalho, a Câmara
deliberou, por maioria com uma abstenção do senhor vereador Porfírio Carvalho,
aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento 2017, assim como submetê-la à apreciação
da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------2 - 2.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017-2020. ------------------------Entregues os documentos relativos à 2.ª Revisão às Grandes Opções do Plano 20172020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria com uma abstenção do senhor vereador Porfírio
Carvalho, aprovar a 2.ª Revisão às Grandes Opções do Plano 2017-2020, assim
como submetê-la à apreciação da Assembleia Municipal. -----------------------------------3 - ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL.-------------------------------------------------Analisada a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2017 e feitos
devidos esclarecimentos pelo senhor presidente, a Câmara deliberou, por maioria
com uma abstenção do senhor vereador Porfírio Carvalho, aprovar a primeira
alteração ao Mapa de Pessoal e submetê-lo à apreciação da Assembleia
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO E GESTÃO DA LOJA DO
CIDADÃO DE OLIVEIRA DE FRADES. -------------------------------------------------------Foi entregue a minuta atualizada do protocolo para a instalação e gestão da Loja
do Cidadão de Oliveira de Frades a celebrar entre a AMA - Agência para a
Modernização Administrativa, IP, o Município de Oliveira de Frades, o IGFEJ Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP, o IRN - Instituto dos
Registos e Notariado, IP e a AT- Autoridade Tributária, que tem o seguinte objeto: --“Constitui objeto do presente Protocolo a definição dos termos e condições da
instalação e gestão da Loja do Cidadão de Oliveira de Frades”.---------------------------O senhor presidente fez os devidos esclarecimentos sobre o assunto, tendo
informado que, devido à necessidade urgente em entregar a respetiva
candidatura, o IRN e a AT não irão, de momento, assinar o protocolo, apenas por
uma questão de “timing”. -----------------------------------------------------------------------------------
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O senhor vereador Porfírio Carvalho mencionou que iria votar a favor, pois a
comunidade passa a ter mais serviços disponíveis. ------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo em causa, optando
pelo Modelo de Pricing - Cenário A (Simulação para a LC de Oliveira de Frades) e
submeter a sua aprovação à Assembleia Municipal.---------------------------------------------5 - APROVAÇÃO DO PROJETO - LOJA DO CIDADÃO. ---------------------------------Analisado o projeto de arquitetura apresentado pela empresa “daub” e feitas
algumas considerações, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto
da “Loja do Cidadão”. ---------------------------------------------------------------------------------------6 - APROVAÇÃO DO PROJETO - REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO
OLHEIRÃO. ----------------------------------------------------------------------------------Analisado o projeto de arquitetura apresentado pela empresa “em.arq” e feitas
algumas considerações, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto
de “Requalificação do Jardim de Infância do Olheirão”. --------------------------------------7 - APROVAÇÃO DO PROJETO - REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINE TEATRO. Analisado
o
projeto
de
arquitetura
apresentado
pela
empresa
“PSAAARQUITETURA” e feitas algumas considerações, a Câmara deliberou, por
maioria com uma abstenção do senhor vereador Porfírio Carvalho, aprovar o
projeto de “Requalificação do Edifício do Cineteatro”. -----------------------------------------O senhor vereador Porfírio Carvalho fez a seguinte declaração de voto: ----------------“Concordando com a requalificação do Cineteatro, mas por entender que a
alteração deveria ser mais profunda e conter o parecer da IGAC - Inspeção-geral
das Atividades Culturais, abstenho-me”.---------------------------------------------------------------8 - GRUPO PARLAMENTAR "OS VERDES": RESPOSTA À PERGUNTA RELATIVA AO
ASSUNTO: "ESGOTOS REJEITADOS EM LINHA DE ÁGUA, NA PERIFERIA DA VILA DE
OLIVEIRA DE FRADES" - CONHECIMENTO. -------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da resposta à pergunta efetuada pelo Grupo
Parlamentar “Os Verdes” ao Ministério do Ambiente relativa ao assunto: "Esgotos
rejeitados em linha de água, na periferia da Vila de Oliveira de Frades”.----------------O senhor presidente informou de algumas situações detetadas e das medidas
adotadas para as solucionar. ------------------------------------------------------------------------------9 - INFORMAÇÃO N.º 10/2017 GTF: CONSULTA PRÉVIA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA PARA AS AÇÕES DE (RE)ARBORIZAÇÃO DE TÂNIA PATRÍCIA TRINDADE DE
ALMEIDA. ------------------------------------------------------------------------------------Presente a informação n.º 10/2017 do técnico superior, Márcio Pereira, com o
assunto: “Consulta Prévia - Pedido de autorização prévia para as ações de
(re)arborização de Tânia Patrícia Trindade de Almeida”, da qual se transcreve o
último ponto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------“4. Cumpridas todas as normas e condicionantes legais e as boas práticas
florestais, nada há a opor ao projeto apresentado”. ---------------------------------------------Feitos os devidos esclarecimentos pelo senhor vereador Paulo Antunes, a Câmara
deliberou, por unanimidade, concordar com a informação técnica e emitir
pronúncia nos termos da mesma. ------------------------------------------------------------------------10 - APROVAÇÃO DO PROJETO - ECO TRILHO DO TEIXEIRA.-----------------------------
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O senhor presidente informou dos contactos havidos com o Município de São
Pedro do Sul e da possibilidade do Município de Vale de Cambra se juntar a este
projeto. Referiu a intenção de candidatar esta obra e dos valores prováveis de
comparticipação. Ainda informou da extensão deste Eco Trilho, que é de 8,5 Km. -O senhor vereador Porfírio Carvalho manifestou concordância com todas as
iniciativas que valorizem ou potenciem o Concelho, atraiam pessoas de fora, criem
empregos e as fixem. No entanto, lamentou que este projeto se tenha sobreposto
à ecopista, que beneficiava sobretudo os munícipes do Concelho e alterava o seu
estilo de vida. Assim, mencionou que iria votar a favor, no entanto, em termos de
prioridade, preferia a ecopista, utilizando a linha de caminhos de ferro da CP.-------O senhor presidente referiu que este projeto sem comparticipação não poderia ser
concretizado, ao contrário do mencionado pelo senhor vereador Porfírio Carvalho,
que poderá ser executado por administração direta. -------------------------------------------Analisados os documentos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
projeto de “Eco Trilho do Teixeira”. -----------------------------------------------------------------------11 - APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA - "CONSTRUÇÃO DO
PARQUE URBANO DE OLIVEIRA DE FRADES - ESPAÇOS VERDES". ------------------------Com base na Informação n.º 2/2017 da técnica superior, Florinda Pereirinha, com o
assunto: “Aprovação da minuta do contrato - concurso público n.º 23/2016,
referente à empreitada – Construção do Parque Urbano de Oliveira de Frades Espaços Verdes”, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de
contrato em causa, que deverá ser assinada por ambas as partes. -----------------------Os documentos presentes a reunião, após rubricados pelo órgão executivo ficarão
apensos ao referido processo de concurso. ----------------------------------------------------------12 - SUBSÍDIO A ASSOCIAÇÕES E FÁBRICAS DE IGREJA. --------------------------------Com base no documento de suporte à deliberação e feitos os devidos
esclarecimentos pelo senhor presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade,
atribuir os seguintes subsídios: -----------------------------------------------------------------------Fábrica da Igreja de Reigoso

Igreja de Reigoso

90,00 €

Fábrica da Igreja de Destriz

Igreja de Destriz

70,00 €

Fábrica da Igreja de S. João da Serra

Igreja de S. João da Serra

60,00 €

Fábrica da Igreja de S. Vicente de Lafões

Casa Paroquial - Corredoura

60,00 €

Fábrica da Igreja de S. Vicente de Lafões

Igreja de S. Vicente de Lafões

100,00 €

Associação Recreativa da Banda de Ribeiradio

Sede na Estação - Ribeiradio

100,00 €

Associação C. Recreativa da Prova

Sede na Prova

90,00 €

Associação Humanitária Bombeiros

Paranho

90,00 €

Casa do Povo de Ribeiradio

Estação - Ribeiradio

90,00 €

União Musical da Sobreira

Sobreira

60,00 €

Associação Nova Geração

Arcozelo das Maias

60,00 €

Associação de Santa Cruz

Santa Cruz – Arcozelo das Maias

80,00 €

Fábrica da Igreja de Oliveira de Frades

Igreja Nª Srª da Conceição

920,00 €

Fábrica da Igreja de Oliveira de Frades

Capela de S. Miguel - Travanca

60,00 €

Fábrica da Igreja de Souto de Lafões

Capela de Nª Srª da Ajuda - Vilarinho 60,00 €
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Fábrica da Igreja de Souto de Lafões

Igreja – Souto de Lafões

90,00 €

Fábrica da Igreja de S. Vicente de Lafões

Capela de Sª Eufémia - Ferreiros

60,00 €

Fábrica da Igreja de Pinheiro

Capela de Nespereira

60,00 €

Fábrica da Igreja de Pinheiro

Capela do Couço

130,00 €

Fábrica da Igreja de Pinheiro

Igreja de Pinheiro

180,00 €

Fábrica da Igreja de Arca

Igreja de Paranho

70,00 €

Fábrica da Igreja de Sejães

Igreja de Sejães

60,00 €

Fábrica da Igreja de Destriz

Igreja de Destriz

80,00 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, que todos pontos da Ordem do Dia,
submetidos a deliberação nesta reunião, fossem aprovados em minuta, para
produção de efeitos imediatos, tendo a Minuta sido aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar o senhor presidente da Câmara, Luís Manuel
Martins de Vasconcelos, deu por encerrada a reunião, eram nove horas e
quarenta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata, que vai ser
assinada pelo senhor presidente e por mim, Sandra Isabel dos Santos Rodrigues
Quelhas, técnica superior, que a secretariei e a redigi. ------------------------------------------

_________________________________________
__________________________________________
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