Acta n.º 1/2007 de 27/02/2007

-----------------------------------ACTA N.º 1/2007 -------------------------------------------------Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, pelas
vinte horas e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu
ordinariamente 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:---------------------------------------------------------------------------------Carlos Jorge Ramalho; José Albano Pereira Marques; Hélder António
da Costa Gomes; Albino Freire Bárbara; Fernando Fonseca Veiga; Luís
Carlos Fernandes Santos; Gonçalo Manuel Rainho Camacho; Manuel
António Simão; Manuel António de Almeida Portugal; Cláudia Maria
Geraldes Aguiar; Luís Manuel do Nascimento Saraiva; Horácio Monteiro
Antunes; José António Ramos da Costa; António Rego Rodrigues Veloso;
Maria Silvina Achando da Cruz Santos; António Manuel dos Reis Álvaro;
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; João Filipe Ventura de Almeida Carvalho, Presidente
da Junta de Freguesia de Carrapichana; Manuel Martins da Cruz,
Presidente da Junta de Freguesia de Casas de Soeiro; António Carlos
Nunes Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de Cortiçô da Serra; Nuno
Alberto Bordalo Ribeiro, Secretário da Junta de Freguesia de Fornotelheiro,
em substituição do Senhor Agostinho Augusto dos Santos; José Albano
Ferreira Paulino, Presidente da Junta de Freguesia de Lageosa do
Mondego; João da Silva Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de
Mesquitela; Paulo Jorge Malta Amaro, Presidente da Junta de Freguesia de
Minhocal, 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
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Santa Maria; Luís Filipe Ramalho da Costa Cardoso, Presidente da Junta
de Freguesia de São Pedro; 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-EntreVinhas em substituição do Senhor José da Silva do Adro e César Ferrinho
de Olival, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Boa do Mondego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta sessão os seguintes membros: ------------------------------------Manuel João Inácio; Pedro Herlander Albuquerque José; José Carlos
Oliveira Morgado; Nuno Miguel Rodrigues Nascimento; Júlio dos Santos
Ambrósio; Paulo Sérgio Silva Mimoso, Presidente da Junta de Freguesia de
Linhares da Beira e José Pedro Gonçalves Fonseca, Presidente da Junta
de Freguesia de Maçal do Chão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, secretariada pelos
Senhores Deputados António Manuel dos Reis Álvaro e Luís Manuel do
Nascimento Saraiva, na qualidade de primeiro e segundo secretários
respectivamente, declarou aberta a Sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Alfredo Rocha cumprimentou todos os presentes e
elogiando o Executivo, disse que após muitos anos é a primeira vez que vê
um orçamento ser aprovado por unanimidade, verificando que o Executivo
está a fazer um bom trabalho, apesar das duas abstenções verificadas em
reunião de Câmara, pelos Vereadores da oposição. Referiu estar satisfeito,
uma vez que verificou que o lixo que se encontrava no caminho que dá
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acesso à estrada de Vale de Azares, perto das botijas de gás, já tinha sido
retirado. Um outro assunto focado, foi relativamente às águas que correm
para a via pública, na Rua Sacadura Cabral, provocando assim um cheiro
desagradável. Referiu também, a existência de um buraco junto ao Tribunal
e que ainda se encontra por reparar. -----------------------------------------------------------Seguidamente, aludiu que finalmente a Junta de Freguesia de
Fornotelheiro se encontra representada na presente Sessão, e opinou que
se deve intervir acerca do cemitério de Celorico-Gare, uma vez que é um
problema que se arrasta há muito tempo. -----------------------------------------------------Por fim, fez referência à última Sessão da Assembleia Municipal em
que os Senhores Deputados permaneceram até ao final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 da Mesa da Assembleia
procedeu à abertura de um período de antes da ordem do dia, destinado ao
tratamento de assuntos gerais de interesse para o Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Silvina Santos disse ter sido mandatada por um
dos moradores do edifício amarelo, questionando o porquê de não haver
iluminação atrás do prédio.------------------------------------------------------------------------Seguidamente, a Senhora Deputada passou a ler um documento que
fica apenso a esta acta (anexo I), onde agradece em seu nome e em nome
do Sindicato dos Professores da Zona Centro, à Câmara Municipal na
pessoa do Senhor Vereador do pelouro do Turismo, Dr. António Silva e ao
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Linhares da Beira, Eng.º Paulo
Mimoso, pelo apoio logístico e documental prestado aquando da vinda dos
cerca dos cinquenta professores aposentados no dia vinte e três de
Fevereiro, primeiro dia da “Festa Convívio do Produtor do Queijo Serra da
Estrela”. Sublinha também, o empenho profissional da técnica de turismo
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desta Câmara Municipal, Ana Margarida Francisco que não poupou
esforços nas visitas que foram efectuadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra o Senhor Deputado Albino Bárbara, deu
conhecimento da realização de uma reunião da Comurbeiras na Câmara
Municipal do Sabugal, tendo como ordem de trabalhos a discussão do
Plano Estratégico para a Comunidade Urbana das Beiras a candidatar ao
QREN 2007/2013 e a proposta orçamental no valor de 163 424,00€, que foi
aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------O Plano Estratégico contempla cerca de quatrocentos e oitenta
projectos

a

serem

realizados

nos

municípios

que

integram

esta

comunidade. A Junta dará conhecimento desses projectos às Câmaras, que
por sua vez os levarão à avaliação das Assembleias Municipais para
posteriormente serem remetidos de novo à Junta da Comurbeiras. -------------------Disse que o desenvolvimento desta Proposta interessa a todos os
Concelhos que fazem parte da Comurbeiras. Fez referência aos factores de
competitividade, às prioridades da região centro, ao plano operacional da
região centro, à estabilidade, às reformas administrativas, ao plano
operacional, às orientações políticas e à urbanização do território. --------------------Disse ainda, ser necessário definir objectivos e questionar quais os
projectos para Celorico da Beira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara, em resposta ao Senhor Deputado
Albino Bárbara disse ter enviado toda a documentação, para análise da
Comurbeiras. Numa reunião tida anteriormente, foram apontadas várias
questões, dando como exemplo a carta educativa que irá ser debatida
brevemente, e só depois da sua aprovação é que se poderão apresentar os
projectos. Referiu que ainda não têm projectos realizados, mas já há ideias
sobre o quadro de projectos de investimento. Acrescentou que, Celorico da
Beira tem carências a nível de infra-estruturas. Sobre o investimento fez
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referência que o mesmo não é significativo por parte dos investidores e o
propósito do Executivo, é criar riquezas para Celorico da Beira.------------------------Disse ainda, que por parte dos munícipes tem havido reconhecimento
do trabalho desenvolvido na área do Turismo. Disse que poderão debater
com as Câmaras Municipais limítrofes, projectos intermunicipais. Referiu
também, que não existe muita coisa em concreto, mas terão que pensar
num investimento para Celorico da Beira. Por fim, disse que irão debater
mais detalhadamente o Plano da Comurbeiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado António Álvaro frisou que o novo QREN,
incentiva a cooperação intermunicipal como forma de obter aprovação de
verbas para as candidaturas de projectos, pelo que considera importante a
discussão e preparação atempada de candidaturas com os vários parceiros
estratégicos, por forma a que Celorico da Beira possa tirar o máximo partido
do novo QREN 2007/2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara disse que, quanto à posição
crítica que este Município assumiu relativamente à Comurbeiras, teve que
dar uma explicação sobre esse assunto, mas foi devido a um “abanão”
dado, que fizeram com que a comunidade tomasse a iniciativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Hélder Costa referiu que a bancada do PSD, tem
sido objecto de críticas por parte dos Deputados e do público, devido à
aprovação do Orçamento, por unanimidade. Mencionou que a bancada do
PSD, não disse que aprovava o Orçamento com vinte valores, existindo por
isso diferenças na sua votação, não havendo nada a apontar. Disse que
não se trata de unanimismo, mas sim de unanimidade. Referiu ainda, que
Celorico da Beira está habituado a que a oposição vote sempre contra, mas
esta, não é a posição da bancada PSD e hoje votaria novamente a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Deputado Albino Bárbara disse que não tinha criticado a
oposição. Que esta Assembleia Municipal tinha dois projectos distintos e
não complementares; um encabeçado pelo anterior Presidente da Câmara
e o outro pelo actual Presidente. Voltou a repetir que não tinha sido feita
nenhuma crítica à oposição, mas se isso fosse uma forma de oposição,
então seria bem vinda. Disse que a bancada do PS irá votar sempre para o
bem deste Concelho, mesmo que as propostas venham da bancada do
PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia disse que um dos
Senhores Deputados presentes tinha que se ausentar desta Sessão por
volta das vinte e duas horas e trinta minutos por motivos profissionais, pelo
que lhe facultou o preenchimento da respectiva senha de presença, no
início da sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I - RESUMO DO EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL-----------------------------------------------------------------------CONHECIMENTO SOBRE JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ----------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu
conhecimento dos pedidos de justificação de faltas à Sessão Ordinária de
vinte e nove de Dezembro de dois mil e seis, por motivos de ordem
profissional e apresentados pelos Senhores Deputados Carlos Jorge
Ramalho, Gonçalo Manuel Rainho Camacho, Nuno Miguel Rodrigues
Nascimento e Agostinho Augusto dos Santos, Presidente da Junta de
Freguesia de Fornotelheiro. -----------------------------------------------------------------------Deu também conhecimento do pedido de justificação de falta
apresentada pelo Senhor Deputado Júlio dos Santos Ambrósio que por
motivos do agravamento do seu estado de saúde não lhe foi possível estar
presente a esta sessão. --------------------------------------------------------------------6
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu ainda conhecimento da seguinte correspondência: --------------------------Ofício circular proveniente da ANMP, datado de um de Fevereiro do
corrente ano, enviando o parecer aprovado pelo Conselho Directivo da
ANMP, contendo as principais preocupações e discordâncias que se
mantêm e que levam a que a participação dos Municípios no próximo
QREN fique consideravelmente prejudicada face aos anteriores Quadros
Comunitários de Apoio.-----------------------------------------------------------------------------Ofício circular proveniente da ANMP, datado de vinte e nove de
Janeiro do corrente ano dando conhecimento de que se encontra disponível
no site da Internet da Associação as tabelas das remunerações, despesas
de representação, compensações para encargos e senhas de presença dos
Eleitos Locais para 2007. --------------------------------------------------------------------------Ofício circular proveniente da ANMP, datado de dezassete de Janeiro
do corrente ano dando conhecimento da metodologia e calendarização do
processo de transferência de competências, que deverá ter lugar ao longo
do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------Fax proveniente da ANMP, dando conhecimento da publicação do
regime jurídico do sector empresarial local – alteração ao estatuto dos
eleitos locais – incompatibilidades.--------------------------------------------------------------Fax proveniente da ANMP, dando conhecimento de que se encontra
disponível no site da Associação a documentação enviada pela ANMP à
Assembleia da República, tendo por temática a Lei do Orçamento do
Estado para 2007. -----------------------------------------------------------------------------------Ofício do Senhor Presidente da Câmara dando conhecimento da
moção sobre o “Encerramento do SAP de Celorico da Beira” subscrita pelos
Senhores Vereadores do PSD.-------------------------------------------------------------------Ofício proveniente do Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social, dando conhecimento da comemoração do Ano Europeu da
Igualdade de Oportunidades para Todos 2007 – convite à participação em
iniciativas sobre o direito à igualdade e não discriminação. ----------------------7
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------II - APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E SEIS-----------------------------------------------Foi presente a acta número cinco, referente à Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal do dia vinte e nove de Dezembro de dois mil e seis,
cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros, para
rectificação e posterior aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura e feitas as devidas alterações, foi a
mesma aprovada por maioria, com três abstenções, por os Senhores
Deputados que se abstiveram não terem estado presentes na referida
Sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III - INFORMAÇÃO ESCRITA DO EX.MO SENHOR PRESIDENTE
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 número cento e sessenta e nove, barra, noventa e
nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei
cinco - A de onze de Janeiro de dois mil e dois, o Senhor Presidente da
Câmara deu conhecimento por escrito da actividade do Executivo, desde a
última Sessão Ordinária até à presente data, documento que se anexa a
esta acta (anexo II), tendo feito alusão às actividades mais importantes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador
António Silva para fazer uma explicação sobre a situação financeira do
Município, durante o último trimestre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra, o Senhor Vereador António Silva começou por
referir que as contas relativas ao ano de 2006 já se encontram encerradas.
Deu conhecimento de que durante esse ano, foi feito o levantamento e
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registo do Património desta Autarquia. Agradeceu aos comerciantes deste
Concelho, pelo facto de terem chegado a um entendimento e cooperação
com esta Autarquia, quanto ao plano de pagamentos para liquidação das
dívidas contraídas por anteriores mandatos. Agradeceu também à Junta de
Freguesia de Vila Boa do Mondego pela recepção às pessoas que
participaram na montaria ao javali e ao almoço servido a todos os
presentes; às Juntas de Freguesia de Açores e Baraçal, pela participação
na batida à raposa e ao almoço servido na sede da Liga dos Amigos do
Baraçal. Por fim, agradeceu também à Senhora Deputada Maria Silvina
Santos os elogios dados ao Executivo e aos funcionários do sector do
Turismo, conforme constam do comunicado que leu. --------------------------------------Continuou dizendo, que o Turismo neste Concelho deve ser mais
desenvolvido. Que há muito a fazer neste sector, o Concelho não está
suficientemente apetrechado para receber muitas pessoas. Quem trabalha
directamente nesta área, deve saber qual a estratégia exacta para dar a
conhecer o potencial que temos. Há muitas lacunas que têm de ser
corrigidas nos sectores da habitação de turismo rural, do hoteleiro e da
restauração, tem que haver cuidados especiais na forma como se recebem
as pessoas. A Câmara Municipal tem um Gabinete de Formação e Inovação
Tecnológica, com técnicos capazes para elaborarem fichas técnicas de
cada uma destas unidades de turismo, por forma a prestarem a informação
e a divulgação necessárias através de CD ou de um mini site. O grupo já se
constituiu e estão a reunir a matéria necessária a fim de publicitar esses
espaços. ------------------------------------------------------------------------------------------------Fez referência à Requalificação do Centro Histórico de Celorico da
Beira. Sobre a sinalética, disse que a mesma está em curso e está
organizada como qualquer sinalética existente no País. Fez alusão aos
projectos a apresentar ao QREN e ao modo como a Comurbeiras irá
financiar esses 163 mil euros que estão destinados aos projectos. Disse
também, que a unanimidade da aprovação do Orçamento foi um facto que o
deixou orgulhoso e que na sua opinião o Concelho de Celorico da Beira não
9
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está em condições de andar a brincar com os orçamentos. Reforçou que o
Orçamento de 2006, foi de sucesso e de trabalho. Disse que só irá ser
conseguido o desenvolvimento esperado para Celorico da Beira, havendo
um trabalho de união por parte de todos e colocando o Concelho acima de
tudo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente fez uma súmula do Orçamento da Despesa: a dívida
real existente a 31 de Dezembro, os empréstimos aprovados por esta
Assembleia no âmbito do quadro de 2006 e que ainda não foram aprovados
pelo Tribunal de Contas e por esse motivo espera que este Município não
saia penalizado com esse processo. Referiu também, a dívida das senhas
de presença de Setembro/06, que brevemente serão pagas e os projectos
que estão em curso ao abrigo dos programas INTERREG e FEDER. Sobre
o programa INTERREG disse que a Autarquia é obrigada a ter um fundo de
maneio de 100% para poder pagar e posteriormente recuperar o dinheiro a
que tem direito. Sobre o programa FEDER, fez referência à obra de
colocação de uma camada de desgaste da Variante, como sendo uma obra
eleitoralista, no valor de duzentos e vinte mil euros, estando ainda por pagar
cem mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse comungar das palavras
proferidas pelos Senhores Deputados, relativamente à aprovação do
Orçamento. Sobre o Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e o
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza Pública,
disse que tem havido um descontentamento relativamente ao aumento das
taxas, mas comparando com a NUT III – Beira Interior Norte e com
excepção de Manteigas, o Concelho de Celorico da Beira é o que tem as
taxas mais baixas. Disse que a dívida para com as Águas do Zêzere e Côa,
ascende já a meio milhão de euros, por isso, a pequena receita de taxa de
lixo poderá ser utilizada na amortização da referida dívida. ------------------------------Sobre o Regulamento de Publicidade e Taxas disse que o mesmo
está a ser revisto, que irá a reunião de Câmara, para ser posto em
10

Acta n.º 1/2007 de 27/02/2007

discussão pública e posteriormente ser presente à Assembleia Municipal
para aprovação. No que concerne à sinalização, referiu que a mesma foi
melhorada e comparando, disse que no período de 2002 até ao final de
2005 foram aplicados no Concelho cerca de 17 000€ e no período de 2006
até 27/02/2007 foram aplicados aproximadamente 200 000€.---------------------------Disse ainda, que é intenção deste Executivo servir a população de
infra-estruturas, contentores e efectuar limpeza e desinfestação de ruas,
tendo como objectivo realizar este trabalho duas vezes por ano, no Inverno
e no Verão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Horácio Antunes questionou se estão previstos
Ecopontos para todas as Freguesias, referindo que tem havido uma
pedagogia por parte das escolas para ser feita a separação do lixo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Senhor Deputado Horácio Antunes, o Senhor
Presidente da Câmara disse que por enquanto não estão previstos
Ecopontos para as Freguesias. ------------------------------------------------------------------De seguida, fez referência às obras da Biblioteca Municipal, do
Gimnodesportivo, do Centro Cultural e das Piscinas Municipais, que estão
já em curso; à preparação do Boletim Municipal; deu também os parabéns
ao Arquitecto desta Autarquia Ivo, pela candidatura efectuada com base no
programa da Cultura, para a Requalificação da Torre de Menagem do
Castelo de Celorico da Beira na qual, esta Autarquia se posicionou em
terceiro lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------Por fim, disse que a Autarquia, neste primeiro ano de mandato tem
tido dificuldades financeiras, a obra do cemitério em Celorico-Gare é
importante e logo que tenham a permissão das pessoas envolvidas, irão
fazer esta obra por administração directa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento ausentou-se da sala o Senhor Deputado Jorge José
de Sousa Coelho. ----------------------------------------------------------------------------11
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado António Álvaro no seguimento da discussão
sobre taxas e tarifas de água, teve oportunidade de referir que foi
recentemente

apresentado

pelo

Governo

o

Plano

Estratégico

de

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais – PEAASAR
II, para o período 2007-2013. Este novo Plano Estratégico dá continuidade
aos

objectivos

do PEAASAR

I, referente ao período 2000-2006,

nomeadamente garantindo o acesso da população a sistemas de
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. Em
complemento à estratégia então adoptada, cuja linha de orientação se
centrou especialmente no desenvolvimento dos sistemas integrados em
alta, o PEAASAR II concentra-se, entre outros aspectos, nos sistemas em
baixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Está previsto um enfoque especial para os investimentos que visem a
articulação entre os sistemas em alta com a vertente em baixa. Para este
efeito, o novo Plano preconiza parcerias entre o Estado e as autarquias
tendo em vista a integração das baixas municipais em sistemas
multimunicipais existentes ou a criar. O plano visa também criar condições
para a cobertura integral dos custos destes serviços, como forma de
garantir a sustentabilidade do sector enquanto obrigação imperiosa perante
as gerações futuras.---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado solicitou ainda ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal, que informe sempre que entenda oportuno, esta Assembleia
sobre os desenvolvimentos deste Plano nomeadamente no que diz respeito
às medidas previstas para o Concelho de Celorico da Beira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Silvina Santos pretendeu saber se o facto da
Feira do Queijo ter sido adiada trouxe benefícios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara referiu que um dos motivos pela
qual a Feira do Queijo foi adiada, ficou a dever-se ao facto de no fim-de12
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semana inicialmente previsto para a Feira de Celorico da Beira, se terem
realizado Feiras do Queijo em Gouveia, Seia e Manteigas. ------------------------------Disse também, que o programa era enriquecedor e foi elogiado por
algumas pessoas, agradeceu a colaboração de todos os funcionários e que
por isso, valeu a pena a sua alteração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Vereador António Silva esclareceu que a Feira
do Queijo deste ano foi superior à do ano transacto, na qual foi de lamentar
a presença da ASAE, houve uma maior adesão por parte dos produtores de
queijo e também da população em geral. Acrescentou que o modelo actual
da Feira do Queijo está ultrapassado e que no mês de Maio irá surgir uma
acção da Feira do Queijo dentro da área do Turismo. -------------------------------------Deu ainda conhecimento que no dia 24 de Fevereiro do corrente ano,
decorreu no edifício da COCEBA, uma acção de sensibilização com o tema
“Produção de cogumelos e a micorrização”. O evento contou com a
colaboração de várias entidades/cooperantes, no sentido de esclarecer e
motivar os agricultores/possíveis investidores na cultura de cogumelos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Hélder Costa disse que o Senhor Presidente da
Câmara, na última Assembleia Municipal “rezou um rosário de mágoas
abstracto” e que hoje voltou a utilizar o mesmo discurso. Lançou um repto
ao Senhor Presidente da Câmara para que futuramente fosse mais
objectivo nas críticas que tece.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Senhor Deputado Albino Bárbara disse corroborar
das palavras proferidas pelo Senhor Deputado Hélder Costa. Sobre a Feira
do Queijo disse que o formato em que é realizada está esgotado, sugerindo
que fosse elaborado um roteiro da Feira do Queijo, o qual poderia ser
realizado em parceria com outras entidades, para que as pessoas que
nesse período se deslocam à região tenham atempadamente conhecimento
da programação. -----------------------------------------------------------------------------13
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--------Relativamente ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira, o Senhor
Deputado questionou se o edifício é propriedade da Câmara Municipal ou
do Ministério da Justiça, uma vez que foram executadas obras pelos
funcionários da Autarquia, naquelas instalações. -------------------------------------------Referiu ainda, não concordar com as obras realizadas por esta
Autarquia na Casa Paroquial do Baraçal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria,
questionou se era possível mudar o sistema de lixo na zona histórica, uma
vez que aquele, que agora vigora não é estético. Referindo-se à
sinalização, disse que existem cruzamentos sem estarem devidamente
sinalizados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Deputado António Simão referiu-se a um
esgoto que se encontra a céu aberto para a via pública, na rotunda de
acesso a Vale Azares, dizendo que o Executivo terá que arranjar uma
solução para o problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Albano Pereira cumprimentou todos os
presentes e começou por dizer que, por vezes, quando há situações que
não são bem explicadas, poderão suscitar dúvidas. Referiu que o PS,
Partido que está no poder e enquanto concelhia têm desenvolvido um
trabalho em prol do Concelho de Celorico da Beira. ---------------------------------------Disse que a bancada do PS e o Senhor Presidente da Câmara têm
sido alvo de ataques, cartas anónimas, comunicados e até telefonemas.
Têm trabalhado em conjunto com o Executivo e é um trabalho que tem que
ser valorizado. Deu conhecimento de uma reunião com o Senhor Ministro
da Segurança Social em que esperam aprovar grandes obras para algumas
Freguesias. Têm beneficiado bastante, das verbas do Governo PS para a
realização de obras.--------------------------------------------------------------------------
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--------Falou numa Proposta de Formação do “Complemento Solidário para
Idosos” a nível das Juntas de Freguesia e na qual compareceram apenas
oito Presidentes de Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------Disse que herdaram a Câmara, com uma situação financeira
complicada, que ninguém está contra terem aprovado o Orçamento por
unanimidade, até hoje nunca provocaram a bancada do PSD e também não
o irão fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Senhor Deputado fez referência a uma acta do
Executivo de Outubro onde o Senhor Vereador Rui Correia pretendeu ser
esclarecido acerca de um jantar em Agosto último, servido pela EMCEL no
congresso da Juventude Socialista, que decorreu na cidade da Guarda,
esclarecendo que no ano passado surgiu a possibilidade de se realizar o
referido jantar, tendo sido por isso, solicitadas propostas a vários
restaurantes, da qual resultou que a mais favorável, foi a da Empresa
Municipal. Foi realizado um Protocolo entre ambas as partes, os utensílios
de cozinha foram disponibilizados pela Escola C+S de S. Miguel da Guarda.
Acrescentou que esta iniciativa foi benéfica para o Concelho, e que se as
outras forças políticas tivessem a mesma iniciativa, também não seria
contra.---------------------------------------------------------------------------------------------------Sabiam quem andava a minar o trabalho quer da bancada do PS,
alguns elementos do PSD e também do Executivo. No que concerne à
Pousada de Linhares, disse que a SONAE tem um interesse directo, que
apresentou uma proposta mas o Executivo ainda não decidiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta às questões colocadas o Senhor Presidente da Câmara
Municipal disse que, relativamente ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira
as obras vieram na sequência da visita do Senhor Secretário de Estado;
sobre a zona histórica, disse que estão a analisar a possibilidade de os
contentores serem enterrados; no que concerne à substituição da
sinalização, disse que de momento e por questões financeiras não era
possível. ----------------------------------------------------------------------------------------15
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--------Questões políticas não comenta, a sua conduta política mantém-se e
relativamente aos comunicados não está preocupado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV

-

RELATÓRIO

DE

AVALIAÇÃO

DA

ACTIVIDADE

DA

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE CELORICO
DA BEIRA ---------------------------------------------------------------------------------------------Pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia foi presente uma
informação do Gabinete de Acção Social dando conhecimento do assunto
em epígrafe, referente ao ano de 2006, para aprovação e que fica apenso a
esta acta (anexo III). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a este assunto, o Senhor Deputado José Albano
Pereira começou por referir que cada vez mais a CPCJ tem sido valorizada
na vertente social e também pelo trabalho desenvolvido.---------------------------------Para além das reuniões que são realizadas no Centro de Saúde, a
Comissão realiza um acompanhamento às famílias, tendo sempre como
preocupação a salvaguarda dos direitos das crianças, referindo que
Celorico da Beira não é um Concelho problemático. Os Presidentes de
Junta de Freguesia e as Instituições têm cumprido com os seus deveres, é
um trabalho importante que pode prevenir situações complicadas que
possam surgir, pelo que é importante valorizar o trabalho realizado pelo
Centro de Saúde, pela Câmara Municipal e também pelos elementos da
Assembleia Municipal que fazem parte da Comissão, agradecendo a
presença da Senhora Deputada Silvina Santos e do Senhor Presidente da
Junta de Freguesia de Casas de Soeiro, Senhor Manuel da Cruz que têm
comparecido sempre. -------------------------------------------------------------------------------O Relatório da CPCJ reflecte o trabalho realizado pela Comissão e o
Plano de Actividades da CPCJ foi elaborado pela Comissão Alargada. Disse
ainda, que o trabalho da Comissão não tem benefícios monetários, nem
políticos, apenas de nível social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
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--------A Senhora Deputada Silvina Santos propôs uma voto de louvor à
Comissão Restrita, pelo trabalho desempenhado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
voto de louvor apresentado pela Senhora Deputada Silvina Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado António Álvaro elogiou o trabalho e a dedicação
dos membros que fazem parte da CPCJ, aproveitando para sugerir à
Câmara Municipal, e tomando como referência o que já se verifica noutros
Municípios, a criação e disponibilização de um espaço no site de Internet da
Câmara Municipal de Celorico da Beira, exclusivamente dedicado à CPCJ,
para que esta Comissão possa publicar o trabalho que desenvolve abrindo
ainda desta forma mais um canal de comunicação com a Comunidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia deliberou por maioria, com uma abstenção,
aprovar o referido Relatório, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º
53º da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V - ALTERAÇÃO DOS LIMITES DO PARQUE NATURAL DA
SERRA DA ESTRELA -----------------------------------------------------------------------------Pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia foi presente uma
informação técnica que se anexa a esta acta, (anexo IV) acerca dos limites
propostos para alteração do perímetro do Parque Natural da Serra da
Estrela, a transcrever: ------------------------------------------------------------------------------“A Norte – partindo de Celorico da Beira, segue pela A25 até
encontrar a EN16, vira à direita e segue por esta, excluindo o perímetro
urbano da Lageosa do Mondego, até próximo de Chãos;... ------------------------------A Oeste - ...continua pela EM 522 até Gouveia, contornando os
perímetros urbanos de Moimenta da Serra e Gouveia; segue pela EN 330
contornando os perímetros urbanos de Nabais e Nabainhos, vira à
17
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esquerda pela EM 555 - 1 até à EN 17 e continua por esta até Celorico da
Beira, contornando os perímetros urbanos de Vila Cortês da Serra,
Carrapichana e Cortiçô da Serra”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao assunto atrás exposto, o Senhor Presidente da
Câmara começou por dizer que iria ser aberto concurso para a revisão do
PDM, que Celorico da Beira está integrado no Parque Natural da Serra da
Estrela, abrangendo também a Guarda, Covilhã, Manteigas e Seia. ------------------O alargamento dos perímetros urbanos serão feitos em função das
infra – estruturas existentes no local. Disse que os estudos técnicos que
conduziram à revisão do plano de ordenamento confirmam o escasso valor
natural das “zonas de transição” e a sua elevada humanização concluindo
que estas áreas devem ser excluídas da área protegida acertando os limites
do Parque Natural pelos do Sítio da Rede Natura. -----------------------------------------Seguidamente informou que iria ter lugar no próximo dia 8 de Março,
pelas 11 horas, uma reunião do ICN com a Autarquia de Celorico da Beira,
em Manteigas, para análise e discussão do POPNSE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baraçal, referiu que
uma vez mais, as vias rodoviárias foram esquecidas e também não foram
consideradas as Termas de Santo António. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Senhor Presidente da Câmara disse que a Freguesia
do Baraçal irá ser beneficiada com o traçado do IP2, percorrendo a
Freguesia do Maçal do Chão e do Baraçal com ligação às Termas de Santo
António e ao eixo ferroviário, sendo por isso adequado para o Parque
Industrial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro questionou
se esta deliberação era vinculativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
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--------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a alteração dos
Limites do Parque Natural da Serra da Estrela, era vantajosa para o
Concelho de Celorico da Beira, que é a favor desta alteração e que devem
ser escolhidos locais onde o investimento em infra – estruturas não traga
grandes custos para o Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara referiu que na sua opinião antes
de se iniciar qualquer tipo de obra, na área do Parque Natural, deve ser
efectuado um estudo do Impacte Ambiental, uma vez que as espécies
cinegéticas podem desaparecer e por isso iria abster-se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Deputado António Álvaro teve oportunidade de
referir que os conhecimentos técnicos e o currículo do Senhor Presidente
da Câmara na matéria de urbanismo e ordenamento do território são uma
mais valia na negociação sobre os novos limites do Parque Natural da Serra
da Estrela e suas implicações para o Concelho. --------------------------------------------Sugeriu que na importante reunião que vai ter lugar com os
responsáveis do PNSE, no inicio de Março fossem salvaguardados, entre
outros, eventuais investimentos que possam realizar-se na área das
energias renováveis (parques eólicos, mini-hidricas, etc.) e ainda projectos
de interesse turístico que não acarretem problemas do ponto de vista do
impacto ambiental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da alínea o), do art.º 53º, da Lei n.º 169/99 de 18 de
Setembro, na sua actual redacção, a Assembleia Municipal deliberou,
por maioria, com uma abstenção aceitar a alteração dos limites do
Parque Natural da Serra da Estrela, propostos pelo Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Regional, definidos no Decreto Regulamentar n.º 50/97, de 20 de
Novembro. --------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou aprovar a presente deliberação em minuta. --------------19
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esgotada a ordem de trabalhos à meia noite e vinte minutos e nada
mais havendo a tratar, foi dada por encerrada esta Sessão da Assembleia
Municipal pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, da qual se
lavrou a presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa da
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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