Acta n.º 6/2009 de 30/09/2009

------------------------------------- ACTA N.º 6/2009 -----------------------------------------------Aos trinta dias do mês de Setembro de dois mil e nove, pelas vinte
horas e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu em
sessão ordinária a Assembleia Municipal de Celorico da Beira, sob a
presidência da Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Maria
Margarida Cabral Lucas de Almeida Barros Moura, estando presentes os
seguintes membros: ---------------------------------------------------------------------------------José Albano Pereira Marques; -----------------------------------------------------------Albino Freire Bárbara; ----------------------------------------------------------------------Marília Teresa da Fonseca Augusto Tavares; ---------------------------------------Luís Carlos Fernandes Santos; ----------------------------------------------------------Manuel João Inácio;-------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Cardoso da Cruz; --------------------------------------------------------Cláudia Maria Geraldes Aguiar;----------------------------------------------------------Horácio Monteiro Antunes; ----------------------------------------------------------------Nuno Miguel Rodrigues Nascimento; --------------------------------------------------António Rego Rodrigues Veloso; --------------------------------------------------------Maria Silvina Achando da Cruz Santos; -----------------------------------------------António Manuel dos Reis Álvaro; --------------------------------------------------------Júlio dos Santos Ambrósio; ---------------------------------------------------------------Jorge José de Sousa Coelho; ------------------------------------------------------------Carlos Abel Gonçalves da Silva Patrocínio, Presidente da Junta de
Freguesia de Açôres; -------------------------------------------------------------------------------Armando Augusto, Presidente da Junta de Freguesia de Baraçal;-------------Manuel Naves, Presidente da Junta de Freguesia de Cadafaz; ----------------Júlio da Cruz, Presidente da Junta de Freguesia de Casas de Soeiro;
--------António Carlos Nunes Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de
Cortiçô da Serra; -------------------------------------------------------------------------------------José Albano Ferreira Paulino, Presidente da Junta de Freguesia de
Lageosa do Mondego; -----------------------------------------------------------------------
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--------Paulo Sérgio Silva Mimoso, Presidente da Junta de Freguesia de
Linhares da Beira; -----------------------------------------------------------------------------------José Pedro Gonçalves Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia
de Maçal do Chão;-----------------------------------------------------------------------------------João da Silva Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de
Mesquitela; --------------------------------------------------------------------------------------------Filipe Dinis Mendes Trindade, Secretário da Junta de Freguesia de
Minhocal, em substituição do Senhor Paulo Jorge Malta Amaro; -----------------------Porfírio Miguel da Fonseca Galante, Presidente da Junta de
Freguesia de Prados; -------------------------------------------------------------------------------Augusto Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia de Rapa; -----------------Natália Batista Nobre, Presidente da Junta de Freguesia de Ratoeira;
--------Luís Filipe da Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia de
Salgueirais; --------------------------------------------------------------------------------------------José Flor de Sousa, Presidente da Junta de Freguesia de Santa de
Maria; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Alexandrino Manuel Pereira Ferreira da Silva e Faria, Presidente da
Junta de Freguesia de Vale de Azares; --------------------------------------------------------Carlos José Osório Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de
Velosa; --------------------------------------------------------------------------------------------------António José Gonçalves Martins, Secretário da Junta de Freguesia
de Vide-Entre-Vinhas, em substituição do Senhor José da Silva do Adro; -----------César Ferrinho de Olival, Presidente da Junta de Freguesia de Vila
Boa do Mondego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta sessão os seguintes membros: ------------------------------------Carlos Jorge Ramalho; ---------------------------------------------------------------------Hélder António da Costa Gomes; -------------------------------------------------------Gonçalo Manuel Rainho Camacho; -----------------------------------------------------Manuel António de Almeida Portugal; --------------------------------------------------Luís Manuel do Nascimento Saraiva; -------------------------------------------
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--------José António Ramos da Costa; ----------------------------------------------------------Pedro Herlander Albuquerque José; ---------------------------------------------------José Carlos Oliveira Morgado; -----------------------------------------------------------João Filipe Ventura de Almeida Carvalho, Presidente da Junta de
Freguesia de Carrapichana;-----------------------------------------------------------------------Agostinho Augusto dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia de
Fornotelheiro; -----------------------------------------------------------------------------------------Luís Filipe Ramalho da Costa Cardoso, Presidente da Junta de
Freguesia de São Pedro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em virtude do segundo Secretário da Mesa da Assembleia Municipal,
Senhor Deputado Luís Manuel do Nascimento Saraiva ter faltado a esta
sessão, foi convidado para desempenhar essas funções o Senhor
Deputado Júlio dos Santos Ambrósio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Assembleia, secretariada pelos Senhores
Deputados, António Manuel dos Reis Álvaro e Júlio dos Santos Ambrósio,
na qualidade de primeiro e segundo secretários respectivamente, declarou
aberta a sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal e antes
do início dos trabalhos, conferiu posse à Senhora Marília Teresa da
Fonseca Augusto Tavares, como Deputada da Assembleia Municipal, em
substituição do Senhor Francisco Mendes da Silva, que renunciou ao cargo,
por motivos de saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------------------------------Nos termos do número um, do artigo vinte e um, do Regimento da
Assembleia Municipal de Celorico da Beira, procedeu-se à abertura de um
período de tempo para “Intervenção do Público”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Não se pronunciando qualquer munícipe, passou-se de imediato ao
período de “Antes da Ordem do Dia”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------ASSUNTOS QUE NÃO ESTEJAM INSCRITOS NA ORDEM DO DIA
--------De acordo com o disposto no artigo vinte e dois, do Regimento da
Assembleia Municipal, a Senhora Presidente procedeu à abertura de um
período de antes da ordem do dia, destinado ao tratamento de assuntos
gerais de interesse para o Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado António Álvaro referiu que como estão no final
de um ciclo gostaria de fazer um breve balanço deste período, que de
seguida se transcreve:------------------------------------------------------------------------------“Em primeiro lugar, foi uma grande honra para mim por ‘’razões de
consciência cívica’’, poder exercer o cargo de Deputado Municipal para o
qual fui eleito. -----------------------------------------------------------------------------------------Queria também prestar aqui uma homenagem especial a uma
Senhora com a qual tive o privilégio de conviver e trabalhar nestes últimos
quatro anos, e que no exercício destas funções nos deu um grande
exemplo de como devemos estar na vida pública e política (a Dra.
Margarida Lucas). ------------------------------------------------------------------------------------A Dra. Margarida pôs sempre a sua energia, a sua experiência e
irreverência, em defesa dos valores democráticos, das ideias mais
generosas e das causas mais justas. ----------------------------------------------------------A credibilidade, seriedade e honestidade de uma pessoa dependem
de um percurso de vida. O seu percurso de vida, Dra. Margarida é uma
referência para todos nós. -------------------------------------------------------------------------A política só é uma actividade nobre se tivermos como referência
absoluta a Verdade e a Ética. -------------------------------------------------------------
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--------A política sem ética é uma vergonha, e quem entra na política,
quem ocupa ou vai ocupar cargos políticos deve estar acima de
qualquer suspeita. ---------------------------------------------------------------------------------A falta de ética na política é um pecado capital. --------------------------------Estou muito agradecido aos meus Pais, que desde cedo me
transmitiram estes valores e ensinamentos. --------------------------------------------------A Honestidade, seriedade, a coragem e a ética devem ser
qualidades a preservar e a praticar pelas pessoas que desempenham
cargos públicos e políticos. --------------------------------------------------------------------A Dra. Margarida Lucas com a sua forma de estar na vida pública e
política, conseguiu ajudar a recuperar o prestígio da Assembleia Municipal,
como órgão de debate aberto e de controlo democrático da acção do
Executivo Camarário. -------------------------------------------------------------------------------Foi um enorme privilégio, e uma gratificante experiência, conviver e
trabalhar com a Dra. nestes últimos quatro anos. Muito obrigado e tem aqui
um Amigo para toda a Vida.-----------------------------------------------------------------------Quero também deixar uma palavra de apreço a um Deputado
Municipal (José Albano) que com a sua juventude, capacidade de decisão,
de trabalho, ambição e coragem de assumir compromissos, vai estar
concentrado nos próximos anos a defender os interesses de Celorico da
Beira e do Distrito da Guarda na Assembleia da República. -----------------------------Este facto deve constituir um motivo de grande orgulho para os
Celoricenses. ------------------------------------------------------------------------------------------Espero que outros Celoricenses também consigam alcançar esta
meta, independentemente da força política pela qual sejam eleitos. ------------------Desejo-te as maiores felicidades para estas novas funções. Conta
também com a minha disponibilidade e apoio para defender as iniciativas e
projectos que tragam desenvolvimento ao Concelho de Celorico da Beira. ---------És um exemplo, de que, com trabalho, dedicação, espírito de
sacrifício e ambição se podem alcançar todos os nossos objectivos. ----------
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--------Celorico da Beira precisa desse espírito de ambição para continuar a
seguir o rumo do progresso e do desenvolvimento. ----------------------------------------Aos Srs. Deputados queria também deixar uma palavra de apreço.
De uma forma geral foram aqui debatidos os vários assuntos com elevação,
correcção, educação, e executaram desta forma democrática, o controlo da
acção do Executivo camarário. -------------------------------------------------------------------A vossa actuação dignificou e prestigiou esta Assembleia Municipal. --------O Executivo também respeitou os poderes da Assembleia Municipal,
contribuindo desta forma para o reforço do respeito pelos cidadãos e por
este Órgão Deliberativo, ajudando a consolidar a cultura democrática no
Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------Não quero aqui fazer campanha eleitoral, mas permitam-me algumas
considerações e reflexões pessoais. Numa época de crise e "de grande
exigência", Celorico da Beira necessita de um Executivo e um governo
"estável", "experiente" e que conheça bem os assuntos e os temas da
governação municipal. ------------------------------------------------------------------------------O tempo nem está para aventuras nem a crise se vence com
demagogia. --------------------------------------------------------------------------------------------A demagogia, o populismo, a irresponsabilidade e o oportunismo
político só agravam os problemas. --------------------------------------------------------------O Nosso Concelho está hoje muito melhor de que há quatro anos
atrás. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A capacidade de trabalho deste Executivo, a sua dedicação, rigor e
honestidade tornaram Celorico da Beira de novo uma terra respeitada. --------------A Autarquia melhorou imenso a relação com as instituições,
empresas e famílias. --------------------------------------------------------------------------------Também foi muito importante a colaboração estreita que sempre
existiu com o Governo da Nação. Este foi um factor decisivo para conseguir
aprovação de vários projectos para o Concelho. --------------------------------------------Recordo que foram muitos os Ministros e Secretários de Estado que
fizeram questão de visitar Celorico da Beira neste último mandato, facto
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que prova a credibilidade e o peso político deste Executivo, junto do
Governo da Nação. ----------------------------------------------------------------------------------Por fim, e porque estamos a viver um período de campanha eleitoral,
renovo os meus desejos de que esta seja uma campanha que dignifique o
bom nome de Celorico, que haja respeito pelos adversários políticos, que
se discutam ideias e projectos e se evitem os insultos, porque: ------------------------O Insulto é contra a democracia, contra a liberdade e é a arma
dos fracos. --------------------------------------------------------------------------------------------Tenho Amigos nas diversas candidaturas. Sabemos entre nós discutir
política com elevação. Não é o debate político que vai beliscar essa
amizade e estima. A política deve ser um debate de ideias e projectos e
não uma guerra entre pessoas. ------------------------------------------------------------------Deixo uma palavra especial para os membros da Comissão
Permanente pela forma exemplar como desempenharam as suas funções.
Os debates foram intensos mas sempre com a elevação, educação e
respeito que a democracia exige.----------------------------------------------------------------Para finalizar, queria também agradecer às Colaboradoras da Secção
de Actas, pelo fantástico trabalho que realizaram ao longo deste mandato.
Estas Colaboradoras fazem um trabalho de back-office de grande qualidade
e rigor, imprescindível para o bom funcionamento deste órgão. ------------------------Desejo as maiores felicidades para todos. --------------------------------------------Muito Obrigado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Silvina Santos começou por endereçar as
melhoras ao Senhor Presidente da Câmara e desejar as maiores venturas
ao Senhor Deputado José Albano, dizendo que deposita nele, expectativas
no seu desempenho enquanto Deputado da Nação. ---------------------------------------De seguida disse que subscrevia na íntegra o que foi dito pelo
Senhor Deputado António Álvaro e realçou também a sua maior estima por
todos os presentes.----------------------------------------------------------------------------------Por fim, leu o documento que de seguida se transcreve: ------------------
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--------“Em nome da Comissão Permanente, com o meu cunho, quero aqui
endereçar umas palavras de apreço à Senhora Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal, dizendo-lhe que foi para nós um enorme prazer ter
lidado de mais perto com a Sr.ª Dr.ª Margarida. ---------------------------------------------Dizer-lhe ainda que estou plenamente convicta que a Sr.ª Presidente
da Mesa da Assembleia, nas suas atitudes e actuações, sempre agiu em
consciência e com o máximo de isenção. -----------------------------------------------------À Sr.ª Dr.ª Margarida, desejamos as maiores felicidades.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Deputado Horácio Antunes começou por
dizer que corrobora das palavras proferidas pelo Senhor Deputado António
Álvaro e pela Senhora Deputada Silvina Santos. Desejou as maiores
felicidades à Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, pelo trabalho
desenvolvido durante o mandato. Deu os parabéns ao Dr. José Albano pela
eleição como Deputado Parlamentar, desejou felicidades a todos os
Deputados que vão concorrer às eleições, dirigiu uma palavra de apreço ao
Executivo, pelos projectos realizados e pelos que pretendem realizar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Nuno Nascimento começou por desejar em
nome do PSD as maiores felicidades ao Dr. José Albano e um voto de
rápidas melhoras ao Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------Manifestou insatisfação pela marcação do dia da Assembleia
Municipal, uma vez que seria preferível que fosse marcada noutro dia, que
não este, de plena campanha eleitoral. --------------------------------------------------------De seguida, desejou também em nome do PSD venturas a todos os
candidatos às próximas eleições. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara cumprimentou todos os
presentes e apresentou um voto de congratulação/louvor à Senhora
Presidente da Assembleia Municipal, Dr.ª Margarida, referindo que é uma
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pessoa que admira, que tem no seu currículo um conceito de sociedade e
de democracia, exemplar e de louvar. ---------------------------------------------------------Disse que nestes quatro anos a bancada do PSD foi maioritária na
Assembleia Municipal, mas teve sempre uma postura nobre e correcta, uma
vez que, poderia ter limitado o funcionamento das sessões e nunca o fez,
dando assim, uma lição de democracia a todos. --------------------------------------------De seguida, apresentou também um voto de congratulação ao
Senhor Deputado José Albano, pela sua eleição como Deputado
Parlamentar. Disse que é uma pessoa com responsabilidades políticas,
Presidente da Federação do PS da Guarda, portanto tem responsabilidades
acrescidas, até porque, vai representar o Distrito, na Assembleia da
República.----------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Comissão Permanente, disse que funcionou sempre
dentro dos limites a que naturalmente está imposta, frisou o facto de terem
sido criados laços de amizade entre todos os membros, com um convívio
salutar e profícuo. Criticando apenas o facto de, a um dado momento, a
Comissão Permanente ter solicitado a presença de um elemento do
Executivo, nestas reuniões, o que não se verificou com a regularidade
desejada, sensibilizando para que no futuro este pedido seja tido em conta
e esta comissão tenha um maior protagonismo e atenção por parte de
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que o período de campanha eleitoral é um momento importante
no destino do Concelho e frisou que nesse período deverá existir plena
liberdade democrática e não o simples recurso a meros ataques pessoais,
sendo que, a elevação deverá ser a palavra-chave, porque só assim se
poderá construir o futuro do concelho de Celorico da Beira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Albano começou por agradecer as
palavras que lhe foram dirigidas, por todos e referiu que tinha assumido
uma responsabilidade e, por isso iria manter-se na Assembleia Municipal
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porque, foi aqui que iniciou a sua actividade política e é aqui que
desempenha o seu primeiro papel, enquanto deputado municipal. --------------------Referiu que não irá hesitar em abdicar do lugar na Assembleia da
República para o qual foi eleito, se for necessária a sua colaboração no
concelho de Celorico da Beira. -------------------------------------------------------------------Disse que o Senhor Presidente da Câmara está em campanha
eleitoral, e como tal não pôde estar presente nesta sessão, mas irá
continuar a lutar pelo concelho de Celorico da Beira. Agradeceu a todos,
em especial ao PSD pela forma salutar como esta bancada levou a cabo o
exercício deste mandato. Disse que no dia 11 de Outubro irá continuar a
contar com todos os presentes, não hostilizando, nem criticando ninguém. ---------Por fim, dirigiu-se à Dr.ª Margarida, Presidente da Assembleia
Municipal, para enaltecer a sua postura, reconhecendo-lhe todo o mérito,
no desempenho e na dedicação que sempre manifestou no desempenho do
cargo, que dignificou com a sua presença. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Assembleia Municipal expressou a sua
gratidão pelas palavras que lhe foram dirigidas e referiu que sempre foi uma
pessoa vertical, aberta e frontal, concluindo que foi uma honra ter prestado
este modesto contributo em prol do concelho de Celorico, ao qual tem
fortes laços familiares e afectivos. ---------------------------------------------------------------Enfatizou o facto de a bancada do PSD deter a maioria nesta
Assembleia e no entanto sempre ter mantido ao longo do mandato, uma
postura correcta e elegante, no exercício do poder político. -----------------------------Agradeceu a amabilidade de todos com quem teve a oportunidade de
trabalhar, em especial às funcionárias da Secção de Actas, que com o seu
empenho contribuíram, também, para o normal funcionamento deste órgão.
--------Por último, desejou que no futuro, na Assembleia Municipal se
discutam, cada vez mais, projectos e ideias, em prol do desenvolvimento
deste concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Terminadas as intervenções dos Senhores Deputados foram postos a
votação os votos de congratulação apresentados, de acordo com o disposto
no número cinco, do artigo vinte e dois, do Regimento da Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTO

DE

PRESIDENTE

DA

CONGRATULAÇÃO/LOUVOR
MESA

DA

ASSEMBLEIA

À

SENHORA

MUNICIPAL,

DR.ª

MARGARIDA BARROS MOURA ---------------------------------------------------------------A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de
congratulação/louvor apresentado pelo Senhor Deputado Albino
Bárbara, à Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Dr.ª
Margarida Barros Moura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTO DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ
ALBANO

PEREIRA,

PELA

SUA

ELEIÇÃO

COMO

DEPUTADO

PARLAMENTAR-------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de
congratulação apresentado pelo Senhor Deputado Albino Bárbara, ao
Senhor Deputado José Albano Pereira, pela sua eleição como
Deputado Parlamentar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I - RESUMO DO EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL-----------------------------------------------------------------------CONHECIMENTO SOBRE A JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS -------------------FALTAS JUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE
JUNHO DE 2009 -------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento
dos pedidos de justificação de faltas por motivos de ordem profissional,
apresentados pelos Senhores Deputados: ---------------------------------------------

11

Acta n.º 6/2009 de 30/09/2009

--------Cláudia Maria Geraldes Aguiar;----------------------------------------------------------Jorge José de Sousa Coelho; ------------------------------------------------------------Carlos Abel Gonçalves da Silva Patrocínio, Presidente da Junta de
Freguesia de Açores; -------------------------------------------------------------------------------João Filipe Ventura de Almeida Carvalho, Presidente da Junta de
Freguesia de Carrapichana;-----------------------------------------------------------------------Agostinho Augusto dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia de
Fornotelheiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS INJUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE
JUNHO DE 2009 -------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Deputados: ------------------------------------------------------------------Francisco Mendes da Silva;---------------------------------------------------------------Gonçalo Manuel Rainho Camacho; -----------------------------------------------------Pedro Herlander Albuquerque José. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS JUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE
SETEMBRO DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento do
pedido de justificação de falta por motivos de ordem profissional,
apresentado pelo Senhor Deputado: -----------------------------------------------------------José Carlos Oliveira Morgado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS INJUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE
SETEMBRO DE 2009 ------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Deputados: ------------------------------------------------------------------Carlos Jorge Ramalho; ---------------------------------------------------------------------Hélder António da Costa Gomes; -------------------------------------------------------Manuel António de Almeida Portugal; --------------------------------------------------Luís Manuel do Nascimento Saraiva; --------------------------------------------------José António Ramos da Costa; ---------------------------------------------------
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--------Presidente da Junta de Freguesia de Carrapichana, João Filipe
Ventura de Almeida Carvalho; --------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia de Fornotelheiro, Agostinho
Augusto dos Santos; --------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Luís Filipe Ramalho
da Costa Cardoso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento do Senhor Deputado Francisco Mendes da Silva,
anunciando a sua demissão de membro da Assembleia Municipal por
motivos de saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA
VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E NOVE ---------------------------------------Foi presente a acta número cinco, referente à Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal, do dia vinte e nove de Junho de dois mil e nove, cujo
texto havia sido previamente distribuído por todos os membros, para
rectificação e posterior aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura, foi a mesma aprovada por maioria,
com três abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III - INFORMAÇÃO ESCRITA DO EX.MO SENHOR VICEPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ACERCA DA ACTIVIDADE
MUNICIPAL, BEM COMO, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO --------Nos termos do disposto na alínea e), do número um, do artigo
cinquenta e três, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Senhor VicePresidente da Câmara deu conhecimento por escrito da actividade do
Executivo, desde a última sessão ordinária até à presente data, documento
que se anexa à presente acta (anexo I). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Vice-Presidente da Câmara começou por dizer que o
Senhor Presidente da Câmara o tinha incumbido de transmitir uma
mensagem à Senhora Presidente da Assembleia Municipal e aos
Deputados Municipais, no sentido de lhes dirigir um voto de coragem. ---------------De seguida, agradeceu a colaboração de todos os funcionários do
município pelo apoio prestado. Endereçou também à bancada do PSD um
agradecimento, pela sua postura e pelas suas intervenções, ao longo do
mandato, reveladoras de uma forte consciência democrática. --------------------------Dirigindo-se ao Dr. José Albano elogiou-o pelo trabalho que sempre
desempenhou, pela sua coragem, estando certo de que irá ter um papel
preponderante no desenvolvimento do distrito, bem como do concelho de
Celorico da Beira, enquanto deputado parlamentar. ---------------------------------------Disse ter sido um prazer trabalhar com a Presidente da Assembleia
Municipal, que sempre teve a mesma postura com qualquer Deputado,
tendo sido isso que a distinguiu, permitindo assim, que a Assembleia
Municipal tivesse chegado sempre a um consenso.----------------------------------------Nos termos regulamentares, o Senhor Vice-Presidente usou da
palavra para se referir aos aspectos mais relevantes da actividade
municipal, que constam de documento escrito e distribuído por todos os
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------Começou por enunciar as obras que decorrem no concelho e das
quais se destacam: Biblioteca Municipal; Requalificação de Santa Eufêmea
e Requalificação Urbana no Bairro de Santa Luzia. Deu conhecimento dos
fornecimentos adjudicados: elaboração da Revisão do Plano Director
Municipal de Celorico da Beira e aquisição da Plataforma Electrónica de
Contratação Pública. Falou também nos procedimentos em curso e nas
obras realizadas por administração directa. --------------------------------------------------Por fim, convidou todos a estarem presentes no Encontro de
Gerações, que se realiza nos dias 2 e 3 de Outubro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Vereador António Silva começou por cumprimentar todos
os presentes e dizer que corrobora das palavras que foram dirigidas à
Senhora Presidente da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------Referiu que ao longo destes quatro anos, o Senhor Presidente da
Câmara teve uma postura de conduta democrática, transmitindo a todo o
Executivo uma lição de humildade. Disse que o Senhor Presidente da
Câmara é um grande conhecedor das necessidades da população do
concelho, e que é com este tipo de homens, que se constrói uma grande
equipa de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------Referiu-se também à postura construtiva dos Vereadores da
Oposição, que deram ao longo do mandato uma lição de democracia a
todos os agentes políticos do concelho. -------------------------------------------------------Enalteceu a Assembleia Municipal e disse que este mandato teve um
currículo difícil relativamente ao pelouro financeiro. Todos os Senhores
Deputados foram um exemplo de conduta nesta Assembleia Municipal,
sendo que, as propostas de orçamento e prestação de contas foram
sempre aprovadas. ----------------------------------------------------------------------------------Disse que a eleição do Dr. José Albano como Deputado Parlamentar
irá elevar os destinos do concelho de Celorico da Beira. ---------------------------------De seguida, endereçou um voto de louvor aos Gabinetes que estão
directamente ligados ao seu Pelouro. Relativamente ao Departamento
Financeiro disse que foi criado um Conselho de Prevenção da Corrupção,
com o objectivo de todas as entidades gestoras de dinheiros, valores ou
património públicos elaborarem planos de gestão de riscos de corrupção e
infracções conexas. Deu também conhecimento da implementação da
Contabilidade Analítica e da Certificação de Contas. Disse que o Gabinete
de Património também desenvolveu um enorme trabalho. -------------------------------No que concerne ao Gabinete de Turismo disse que o mesmo é
constituído por uma equipa de excelente prestígio. ----------------------------------------Deu conhecimento de que irá decorrer no edifício do Centro Cultural,
um curso profissional, Nível 3 de “Técnico de Informação e Animação
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Turística”, com duração de três anos, formado por 20 alunos, desenvolvido
pela Associação Empresarial de Portugal, onde os formandos irão receber
uma bolsa por parte da AEP, bem como os respectivos subsídios. Disse
que este tipo de ensino dá equivalência ao 12.º ano e acesso ao ensino
superior. Referiu que a AEP irá alugar um espaço à EMCEL para ministrar
estes cursos, que resultará numa receita de 600€/mês. ----------------------------------Endereçou também um voto de louvor ao GFIT, cujos colaboradores
desenvolvem um trabalho meritório na implementação das novas
tecnologias no concelho de Celorico da Beira, como a instalação de três
espaços internet, a criação da nova página da Câmara Municipal na
Internet, e futuramente o portal do comércio electrónico. ---------------------------------Disse que foi desenvolvido um projecto com a empresa Ydreams,
sendo actualmente Presidente do Conselho de Administração, o Professor
António Câmara, relativamente ao Castelo de Celorico da Beira e de
Linhares da Beira. Referiu que esta obra representa o fruto do trabalho e
dedicação de muitas pessoas e instituições. Disse que foram feitos
trabalhos de requalificação no Castelo e na Torre de Menagem do Castelo
de Celorico da Beira. Deu conhecimento da criação de um espaço
multimédia, onde os visitantes podem ainda contar com um arquivo
histórico, visionário e Miradouro Virtual. Foi também criado o Livro Mágico
que alia tecnologia avançada com uma interface simples. Em Linhares da
Beira foram criados o Miradouro Virtual, o Simulador de Parapente e a
Fotomaton.---------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, agradeceu a colaboração do Serviço de Actas, pelo
empenho e dedicação que sempre demonstraram. ----------------------------------------Relativamente à situação financeira, o Senhor Vereador começou por
dizer que neste momento a autarquia presta contas semestralmente, e que
se o mesmo, não fosse imposto por Lei, seria ele a fazê-lo, até porque, é
uma forma de poder ser feita uma análise transparente. Fazendo referência
à Demonstração de Resultados, disse que o grande segredo destes quatro
anos foi a função económica, com a criação de candidaturas. Referiu que o
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endividamento reduziu, tendo neste momento uma situação positiva de 1,5
milhões de euros. ------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda, que os Resultados Operacionais de 2008 foram de
238.415,36€ e em 2009 de 420.981,77€, o que significa investimento,
trabalho e dedicação. Relativamente aos Resultados Financeiros no ano de
2008 foram de (- 806.516,47) e em 2009 de (- 303.106,02€), já os
Resultados Correntes em 2008 foram de (- 568.101,11€) e em 2009 foi de
117.875,75€. Disse que nestes resultados estão afectos os custos da
Empresa Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------De seguida, disse que a EMCEL ainda está em reequilíbrio
financeiro, aconselhando a futura administração, a ter especial atenção à
função comercial, nomeadamente o Solar do Queijo, que tem o dever de
ser a melhor distribuidora de produtos endógenos do concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Nuno Nascimento começou por dizer que não
se pode excluir o desempenho exemplar dos Vereadores do PSD, nas
reuniões de Câmara, sendo que, não tinha dúvidas que assim fosse. ----------------Referiu que também ele, já foi um aluno da Escola Profissional,
manifestando satisfação que estes cursos voltem a funcionar, até porque,
isso será uma mais-valia para o concelho. ----------------------------------------------------De seguida, começou por se referir à reabertura do Castelo de
Celorico da Beira, dizendo que durante três anos existiu uma enorme
contenção nas despesas, sendo que, neste último ano foi gasto demasiado
dinheiro, em inaugurações e eventos promocionais. ---------------------------------------Disse que na sua opinião os eventos deveriam ter sido realizados ao
longo do ano e não de forma concentrada, no último ano do mandato. ---------------No entanto, disse que, não poderia deixar de dar os parabéns pela
realização deste evento, mas considera que o “timming” não foi o mais
correcto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Senhora Deputada Silvina Santos disse que relativamente ao
Curso Profissional, que foi referido pelo Senhor Vereador António Silva, não
pode ser o mesmo considerado uma Escola Profissional, porque um curso,
por si só, não constitui uma escola. Referindo que existem cursos
profissionais na Escola Sacadura Cabral, há já algum tempo. Contudo,
congratula-se com o facto de os jovens usufruírem de outras alternativas. ----------De seguida, felicitou o executivo pela devolução do Castelo de
Celorico da Beira à população, dizendo que foi um ponto de convergência
para os Celoricenses, tendo sido um grande momento para a comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Silva disse que o Castelo de Celorico
da Beira possui um espaço de cultura, que não substitui a Biblioteca
Municipal, um Espaço Internet e um Auditório, onde estão cinco POC’S que
dão apoio a quem frequenta estes espaços. -------------------------------------------------Em relação à data da inauguração, esclareceu que foi aquando da
conclusão do projecto tecnológico. Disse que foi transformado num espaço
dinâmico e que o recinto interior é um autêntico fórum. -----------------------------------Lembrou os eventos organizados pelo Gabinete de Turismo nos
últimos seis meses, ou seja: o Festival da Castanha, a Feira Medieval, o
Festival de Fogo de Artifício com Raio Laser e o 3.º Festival Nacional do
Borrego, que se irá realizar dia 17 de Outubro, ainda por este executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Horácio Antunes congratulou-se com o
trabalho realizado ao longo deste mandato, referindo que o pelouro
financeiro, também merece um louvor, na pessoa do Senhor Vereador
António Silva. Pretendeu saber, se no final do mandato, os empréstimos
feitos, ficam ou não, liquidados. ------------------------------------------------------------------Relativamente ao Castelo referiu que poderia ter sido inaugurado
mais cedo, no entanto, louva o trabalho realizado pelo executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Deputado Nuno Nascimento disse que o Senhor
Vereador António Silva é muito hábil nas suas respostas. Disse que o
Castelo é uma obra emblemática, contestando somente o “timming”, para a
realização do evento. -------------------------------------------------------------------------------De seguida, disse que lhe havia sido dito por um dos animadores do
referido evento, num festejo em Fornos de Algodres, que iria haver um
interregno na programação da inauguração do Castelo de Celorico da
Beira, a pedido do Senhor Vice-Presidente, pretendendo saber, se este
interregno está relacionado, ou não, com a apresentação da candidatura do
Senhor Presidente da Câmara, que se realizou no mesmo dia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara disse que a Assembleia é um
órgão de fiscalização, onde os Deputados votam e expõem as suas ideias,
e existem factos que, ou se tem a certeza ou suspeição, e como tal devem
ser esclarecidos. Pretendeu saber, uma vez que foi levantada a suspeita
pelo Senhor Deputado o seguinte: Qual o nome da empresa? Qual o
membro de executivo referenciado? Qual a intenção? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Nuno Nascimento referiu novamente que a
empresa que realizou este evento, é que mencionou o facto de lhes ter sido
dito, pelo executivo, que iria haver um interregno durante o evento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara referiu que quando existem
suspeitas, se deve avançar com elas e perceber o que de facto se passou.
Disse que durante quatro anos o executivo executou obras e que agora
terão de ser inauguradas. Referiu que por vezes um evento agendado sofre
alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------------Disse que este executivo inaugura obras concluídas e em condições
de serem utilizadas pelos munícipes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Vereador António Silva em resposta ao Senhor Deputado
Horácio Antunes disse que neste momento existem 39 contratos
celebrados, da Empresa Municipal e da Câmara Municipal. -----------------------------Disse que o Curso Profissional vai manter-se no Centro Cultural, até
que, o edifício onde no passado funcionou a Escola Profissional seja
recuperado e fique, novamente, na posse da Autarquia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Mesquitela
cumprimentou todos os presentes e disse que em qualquer altura que fosse
feita a inauguração do Castelo, era bem-vinda, até porque, está neste
órgão há 12 anos, onde muito se falou sobre a recuperação e devolução
daquele monumento à população e nada fora feito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Albano começou por dizer que a
organização do evento da inauguração do Castelo, não passou pelo seu
Gabinete, até porque, havia suspendido o seu cargo enquanto Chefe de
Gabinete, por se encontrar em campanha eleitoral. ----------------------------------------Relativamente à realização da apresentação da candidatura do
Senhor Presidente da Câmara, disse que a mesma foi seguida de um
jantar, não tendo o executivo regressado ao evento que decorria no castelo.
--------No que diz respeito ao alinhamento das festividades, disse que,
decorreu em simultâneo com a apresentação da candidatura, um torneio de
cavaleiros, no espaço limítrofe do castelo, facto que contesta o que foi dito
pelo Senhor Deputado Nuno Nascimento. ----------------------------------------------------Frisando que, na sua opinião a inauguração do castelo nesse dia,
não beneficiou em nada a apresentação da candidatura do Senhor
Presidente, pelo contrário poderá até ter mesmo prejudicado. --------------------------Por último disse que comungava da opinião da Senhora Deputada
Silvina Santos, uma vez que a requalificação do castelo de Celorico da
Beira, foi uma mais-valia para o Concelho, tendo contribuído para a união
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dos Celoricenses, em torno de um mesmo objectivo, e que era de festejar a
restituição do castelo à população. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV - INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE CAMPISMO RURAL DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO -------------------------------------------------Pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia foi presente
informação relativamente à instalação de um Parque de Campismo Rural,
para emissão de declaração de interesse público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Linhares da Beira
apelou ao voto favorável deste projecto, uma vez que este Parque de
Campismo irá contribuir para o desenvolvimento do Concelho e da
Freguesia, por se tratar de um projecto turístico, e também ambiental. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

Senhor

Deputado

António

Álvaro

considera

que

este

investimento é uma mais-valia para o desenvolvimento do concelho,
alargando assim a oferta aos turistas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal, deliberou por unanimidade, emitir a
declaração de interesse público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V - LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA O ANO DE 2010--------------------Relativamente ao assunto em epígrafe foi presente uma proposta da
Câmara Municipal e que fica apensa a esta acta (anexo II), informando de
que na reunião ordinária realizada a dois de Setembro do corrente ano, foi
deliberado propor à Assembleia Municipal o lançamento de 0% de derrama,
para o ano de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------VI - APROVAÇÃO DAS TAXAS DE IMI PARA O ANO DE 2010--------------Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente uma proposta da
Câmara Municipal e que fica apensa a esta acta (anexo III), informando de
que na reunião ordinária realizada a dois de Setembro do corrente ano, foi
deliberado propor à Assembleia Municipal, que se aplicasse nos termos do
artigo 112.º do CIMI, uma taxa de 0,8% para prédios rústicos; de 0,7% para
prédios urbanos e de 0,4% para prédios urbanos avaliados nos termos do
CIMI, para o ano de 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia deliberou, por maioria com cinco votos contra e
uma abstenção, aprovar a proposta apresentada pela Câmara
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII - APROVAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE
PASSAGEM PARA O ANO DE 2010 ----------------------------------------------------------Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente uma proposta da
Câmara Municipal e que fica apensa a esta acta (anexo IV), informando de
que na reunião ordinária realizada a dois de Setembro do corrente ano, foi
deliberado propor à Assembleia Municipal, a aplicação, nos termos da Lei
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro a taxa percentual de 0,25%, para o ano de
2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com três
abstenções, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII - BENEFÍCIOS RELATIVOS À INTERIORIDADE – IMT --------------------Relativamente ao assunto em epígrafe foi presente uma proposta da
Câmara Municipal e que fica apensa a esta acta (anexo V), informando de
que na reunião realizada a dois de Setembro do corrente ano, foi deliberado
propor à Assembleia Municipal a isenção do imposto municipal sobre as
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transmissões onerosas de imóveis (IMT), nas aquisições previstas nas
condições do n.º 3, do artigo 39.º - B dos Estatutos dos Benefícios Fiscais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Câmara Municipal. Mais foi deliberado isentar do
imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT),
as aquisições constantes do n.º 3, do artigo 39.º - B dos Estatutos dos
Benefícios Fiscais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia despediu-se
de todos os presentes, agradeceu as palavras que lhe foram dirigidas e
felicitou também a mesa da assembleia, em concreto os Senhores
Secretários que de uma forma exemplar a coadjuvaram na tarefa de
presidir a este órgão.--------------------------------------------------------------------------------Desejou também felicidades a todos os candidatos das próximas
eleições autárquicas, do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA ------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
esta acta em minuta, nos termos do número três, do artigo noventa e
dois, da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de
dezoito de Setembro, na sua actual redacção, para imediata execução
das deliberações nela contidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalizada a ordem de trabalhos e nada mais havendo a tratar, a
sessão foi dada por encerrada pela Senhora Presidente da Mesa da
Assembleia, às vinte e três horas e trinta minutos, da qual se lavrou a
presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa da
Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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