Acta n.º 2/2007 de 26/04/2007

------------------------------------- ACTA N.º 2/2007 -----------------------------------------------Aos vinte e seis dias do mês de Abril 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; Luís Carlos Fernandes Santos;
Gonçalo Manuel Rainho Camacho; Manuel António Simão; Cláudia Maria
Geraldes Aguiar; Horácio Monteiro Antunes; 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
Açores; 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; 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; 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; José Flor de
Sousa, Presidente da Junta de Freguesia de Santa de Maria; Luís Filipe
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Ramalho da Costa Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de São
Pedro; Carlos José Osório Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de
Velosa; José da Silva do Adro, Presidente da Junta de Freguesia de VideEntre-Vinhas e César Ferrinho de Olival, Presidente da Junta de Freguesia
de Vila Boa do Mondego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta sessão os seguintes membros: ------------------------------------Fernando Fonseca Veiga; Manuel João Inácio; Manuel António de
Almeida Portugal; Luís Manuel do Nascimento Saraiva; José António
Ramos da Costa; Pedro Herlander Albuquerque José; José Carlos Oliveira
Morgado; Nuno Miguel Rodrigues Nascimento; Luís Filipe da Fonseca,
Presidente da Junta de Freguesia de Salgueirais e Alexandrino Manuel
Pereira Ferreira da Silva e Faria, Presidente da Junta de Freguesia de Vale
de Azares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em virtude do segundo Secretário da Mesa da Assembleia Municipal,
Senhor Deputado Luís Manuel do Nascimento Saraiva ter faltado a esta
sessão, foi convidada para desempenhar essas funções a Senhora
Deputada Maria Silvina Achando da Cruz Santos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Assembleia, secretariada pelo Senhor
Deputado, António Manuel dos Reis Álvaro e pela Senhora Deputada Maria
Silvina Achando da Cruz Santos, 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”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Alfredo Rocha começou por cumprimentar todos os
presentes e felicitou a Câmara Municipal pela forma como organizou as
comemorações do 25 de Abril; referiu ainda que há muitos anos que não via
uma moldura humana tão significativa nas celebrações deste feriado e ficou
sensibilizado pelo facto se ter ouvido novamente o hino nacional entoado
pela banda filarmónica de Vale de Azares. ---------------------------------------------------Espera que no futuro se continue a evocar esta data com a dignidade
que merece. -------------------------------------------------------------------------------------------Referiu-se ainda a um esgoto que se encontra a céu aberto para a via
pública, na rotunda de acesso a Vale de Azares, dizendo que essa situação
já foi alertada por várias vezes, muito embora só agora o proprietário dos
terrenos contíguos se queixe. --------------------------------------------------------------------Pretendeu ainda saber a quem pertence o jardim que está localizado
atrás do Bairro da Quinta do Chafariz, se é propriedade da Câmara ou dos
moradores, uma vez que o jardim não está ordenado e tem lá batatas
plantadas, considerando ser pertinente, saber-se quem paga a água que é
usada ou se a mesma é proveniente de furo próprio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse uma vez mais que as várias
situações apresentadas necessitam de um acompanhamento por parte das
Juntas de Freguesia, em estreita colaboração com a Câmara Municipal.
Deu como exemplo o facto de em Vale de Azares, a iluminação pública ter
ficado ligada durante o dia, aproximadamente durante um mês e nunca ter
sido alertado o Executivo. Reiterou o pedido de entreajuda para que se
consigam solucionar estes problemas. ---------------------------------------------------------Mencionou ainda o facto de ter solicitado aos técnicos da autarquia
um levantamento de todos os polidesportivos do concelho e ter constatado
que quase todos apresentam problemas graves, mesmo aqueles que têm
pouco tempo de uso. -------------------------------------------------------------------------
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--------Solicitou que os Presidentes de Junta façam uma correcta
manutenção dos mesmos e que não se limitem a pedir o empenho da
Câmara, quando, por vezes não existe reciprocidade. ------------------------------------Informou ainda de que os polidesportivos que estavam todos por
pagar, actualmente, salvo raras excepções, encontram-se as dívidas
regularizadas, não obstante alguns estarem já degradados.-----------------------------No que concerne à questão colocada pelo Senhor Alfredo Rocha
relativamente ao jardim no Bairro da Quinta do Chafariz, disse que iria
analisar o exposto e numa próxima reunião daria conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 propôs que fosse enviada uma
carta de condolências ao Deputado da Assembleia Municipal, Senhor Pedro
Herlander Albuquerque José pelo falecimento do seu pai. Desejou também
rápidas melhoras ao colega da bancada do PS, Senhor José António
Ramos da Costa que está internado. -----------------------------------------------------------Sobre os polidesportivos disse que apesar dos actuais estarem
degradados, a Freguesia da Carrapichana também reivindica um para si. ----------Fez referência a uma acta do Executivo do dia vinte e três de Março
de dois mil e sete, onde consta um assunto das Estradas de Portugal,
E.P.E.,

relativamente

a

uma

proposta

para

a

beneficiação

do

entroncamento, na EN.17, para Linhares da Beira, pretendendo saber do
que se trata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Deputado António Simão disse lamentar a intervenção
feita por parte do público relativamente ao esgoto a céu aberto,
esclarecendo que mora naquele local há vários anos e que só, há
aproximadamente três anos, começou a deitar cheiro. ------------------------------------Seguidamente, o Senhor Deputado passou a ler um documento que
se passa a transcrever:-----------------------------------------------------------------------------“Senhor Presidente em nome de todos os comerciantes deste
concelho, vimos alertar para bem de todos que pertencemos a este
concelho: não bastava somente o pouco movimento em que se encontra a
vila, por vezes dias e horas, a vila parece mais um deserto e um fim do
mundo sem qualquer movimento. ---------------------------------------------------------------Um concelho cada vez mais empobrecido com a vinda dessas
superfícies comerciais que só vem tirar o nosso capital para outros locais e
por vezes nada têm deixado neste concelho, apenas resta a pobreza que
por ai vai. -----------------------------------------------------------------------------------------------Nalgum tempo atrás via-se movimento nesta vila com os queijeiros de
quinze em quinze dias às sexta–feiras de mercado, eram vendidas
toneladas de queijo do fabrico artesanal que saía deste concelho se não
fossem as exigências aplicadas tudo estaria como dantes. E hoje? -------------------Para que não venha a acontecer o que aconteceu com os reclames e
os toldos em alguns estabelecimentos, também não queremos que o
comércio local venha a encerrar as suas portas. Não direi que toda a gente
o faça, para isso apelamos que não venha a licenciar mais superfícies.
Como o que já acontece nesta vila, o fraco movimento. ----------------------------------Isto parece uma brincadeira para algumas pessoas mas isto é mais
grave do que parece. Será que se fecharmos os nossos estabelecimentos
teremos uma reforma digna sem atingirmos o limite de idade de reforma?
Como será o futuro dos nossos filhos? Se assim for só o tempo o dirá. Por
isso, apelamos a todos que fazem parte do executivo desta câmara para
que travem a abertura de mais uma superfície nesta vila. Ou há
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compromissos eleitorais por parte de alguém? Porque não se consultam os
comerciantes deste concelho para o bem do concelho. -----------------------------------Senhor Presidente o nosso obrigado por não deixar uma vez mais
estes comerciantes desiludidos, que têm investido os seus capitais nas
suas terras e concelho, por isso não licencie mais superfícies nesta vila.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra o Senhor Deputado Albino Bárbara, apresentou
um voto de congratulação que de seguida se transcreve: --------------------------------“A Assembleia Municipal de Celorico da Beira congratula-se pela
nomeação do Dr. Jorge Sampaio para o lugar de Alto Comissário da
Organização das Nações Unidas para o diálogo das civilizações que para
além de outras funções actuará em processos étnicos, religiosos, políticos e
situações de crise em estreita ligação com o Secretário – Geral da ONU,
sendo mesmo considerado o n.º 2 da maior Organização Política Mundial.” --------De seguida, o Senhor Deputado apresentou uma moção de repúdio
que se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------“Na sequência daquilo que têm sido as grandes decisões para o
Interior, a Guarda vai perder mais um serviço. Desta vez é a Direcção
Distrital de Finanças. --------------------------------------------------------------------------------Segundo o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Amaral
Tomás, o Ministério das Finanças irá proceder à redução das actuais 21
Direcções para o máximo de 13, sendo feita através de um processo de
fusão onde a Direcção Distrital de Finanças da Guarda está na lista,
havendo conforme afirmou “em termos de economia de escala uma única
direcção para áreas geográficas diferentes, pese embora as divisões de
Inspecção irão ser mantidas nos distritos, porque é razão de proximidade.” --------Assim sendo, e pelo que se sabe, este serviço ficará sediado em
Viseu, o que obriga necessariamente a ajustamentos e mudanças
substanciais na sede e nos vários concelhos, transferências de pessoal,
alteração na vida dos funcionários, contribuindo ainda mais para a
desertificação deste interior profundo. --------------------------------------------------
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--------A Assembleia Municipal de Celorico da Beira repudia energicamente
a saída de mais um serviço da área do distrito da Guarda.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara questionou o Senhor
Presidente da Câmara sobre uma notícia divulgada pela comunicação
social da Guarda, que provocou alguma polémica devido ao facto de não ter
sido convidado o Director do PNSE, para a assinatura de um acordo que
visa a realização de um estudo para a valorização da região da Serra da
Estrela, que decorreu na Câmara de Gouveia. ----------------------------------------------Referiu-se ainda ao excesso de zelo da GNR local, materializado
através da aposição indiscriminada de multas, aos munícipes da freguesia
de Fornotelheiro, solicitando a intervenção do Senhor Presidente da
Câmara junto do Comandante da GNR. -------------------------------------------------------Deu os parabéns ao Executivo pela colocação dos placards
luminosos, que fazem uma óptima divulgação dos eventos do concelho. ------------Por último, sugeriu que a Assembleia Municipal de Celorico da Beira
endereçasse votos de maiores felicidades ao novo deputado que irá
substituir o Dr. Pina Moura na Assembleia da República, apelando para que
encete todos os esforços de forma a dar uma maior visibilidade ao Interior
do país e em especial ao nosso concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Baraçal disse que há aproximadamente dois meses, foi recebida uma carta
na Junta de Freguesia para indicarem locais onde se encontraria lixo
monstro, tendo a junta respondido, mas só no dia de hoje é que foi retirado.
--------Sugeriu que o Senhor Presidente da Câmara crie locais onde se
possa depositar esse lixo, para posteriormente ser recolhido pela Autarquia
sendo que, desta forma optimizar-se-iam recursos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Horácio Antunes passou a ler um documento
que de seguida se transcreve: ------------------------------------------------------------
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--------“Ex.ma Senhora Presidente, Secretários, Executivo, Srs. Deputados,
Ex.mo Público. ----------------------------------------------------------------------------------------Quero congratular-me com a intervenção do Sr. Presidente, pela
forma como o Executivo está atento ao que se degrada a olhos vistos. É
sinal que existe amor ao Património. -----------------------------------------------------------Quero também dar-lhe os parabéns pela forma como conseguiu, junto
das empresas que construíram a A25 para a reposição do que estragaram.
--------O Tapete Ponte do Ladrão Velosa limite das Amoreiras já foi
colocado. Respondeu assim de forma exemplar aos alertas que aqui deixei
nalgumas Assembleias. ----------------------------------------------------------------------------Sr. Presidente foi pena que por 200 metros não tenham pelo menos
alcatroado até ao limite das Amoreiras, ou mesmo até a essa localidade. E
também 150 metros de uma estrada que divide o limite de Açores com a
Velosa. Obrigado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao jardim que se encontra atrás do Bairro da Quinta do
Chafariz, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria
disse que de facto este existe e que já havia alertado para o gasto de água.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminadas as intervenções dos Senhores Deputados foram postos a
votação o voto de congratulação e a moção de repúdio apresentadas, de
acordo com o disposto no número cinco do artigo vinte e dois do Regimento
da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTO DE CONGRATULAÇÃO PELA NOMEAÇÃO DO DR. JORGE
SAMPAIO ----------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de
congratulação apresentado pelo Senhor Deputado Albino Bárbara,
sobre a nomeação do Dr. Jorge Sampaio para o lugar de Alto
Comissário da Organização das Nações Unidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------MOÇÃO DE REPÚDIO RELATIVAMENTE AO ENCERRAMENTO
DA DIRECÇÃO DISTRITAL DE FINANÇAS DA GUARDA -----------------------------A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a moção de
repúdio apresentada pelo Senhor Deputado Albino Bárbara, sobre o
encerramento da Direcção Distrital de Finanças da Guarda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o disposto no número sete do artigo vinte e dois do
Regimento da Assembleia Municipal, usou da palavra o Senhor Presidente
da Câmara Municipal para prestar os esclarecimentos solicitados pelos
Senhores Deputados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara em resposta à Senhora Deputada
Silvina Santos disse que relativamente ao ofício das Estradas de Portugal,
E.P.E., sobre uma proposta para a beneficiação do entroncamento, na EN.
17, para Linhares da Beira, foi efectuado um estudo prévio do espaço
envolvente e foi dado conhecimento ao Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Carrapichana.-----------------------------------------------------------------------Em resposta ao Senhor Deputado António Simão referiu que existe
uma legislação que importa cumprir; na legalização deste tipo de infraestruturas, a Autarquia não tem meios para impedir a implementação destas
superfícies comerciais. No entanto, disponibilizou-se para discutir este
assunto com os comerciantes do concelho. --------------------------------------------------Frisou que não tem qualquer tipo de compromisso eleitoral, nem
neste caso, nem em nenhum outro, por isso refuta liminarmente o que foi
dito pelo Senhor Deputado. -----------------------------------------------------------------------Relativamente ao regulamento de publicidade, informou que se
encontra em discussão pública e que irão ser convocados todos os
comerciantes do concelho, pertencentes à base de dados da autarquia,
para discussão do mesmo. ------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Senhor Deputado Albino Bárbara esclareceu que o
Director do PNSE não foi convidado para estar presente na assinatura do
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acordo, que decorreu na Câmara Municipal de Gouveia, porque não se
tratou de nenhuma cerimónia institucional, somente estavam presentes os
Presidentes dos Municípios aderentes e o autor do estudo. -----------------------------Relativamente à questão colocada pelo Senhor Presidente de Junta
do Baraçal, informou que o depósito de lixo monstro está sujeito a
legislação apertada e qualquer depósito de lixo tem que estar devidamente
licenciado e enquadrado na legislação competente. A Autarquia mediante
solicitação dos munícipes fará a respectiva recolha. ---------------------------------------Informou que foi feita uma limpeza de todas as lixeiras do concelho,
bem como, uma recolha das lamas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 sete de Fevereiro de dois mil e sete, por motivos de ordem
profissional e apresentados pelos Senhores Deputados Manuel João Inácio;
Pedro Herlander Albuquerque José; Nuno Miguel Rodrigues Nascimento;
Paulo Sérgio Silva Mimoso, Presidente da Junta de Freguesia de Linhares
da Beira e José Pedro Gonçalves Fonseca, Presidente da Junta de
Freguesia do Maçal do Chão. --------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Carlos Oliveira Morgado, na sessão de 27
de Fevereiro de 2007, tem falta injustificada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu ainda conhecimento da seguinte correspondência: --------------------------Carta do Senhor António Nobre, propondo a realização de um
referendo local a nível de concelho, ou de S. Pedro e Santa Maria, sobre a
pretensão de alterar ou não, o Largo da Praça da República. --------------------
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--------Ofício proveniente do Parlamento Europeu, datado de vinte e cinco
de Janeiro de dois mil e sete, dando conhecimento de que o Grupo
Socialista no Parlamento Europeu promoveu, no passado dia 19 de Janeiro,
a sessão “Reformar a Administração: Poupar na Burocracia, investir no
Crescimento”. -----------------------------------------------------------------------------------------Ofício proveniente da Empresa Municipal Celoricense, E.M., datado
de vinte e sete de Março de dois mil e sete, referindo que foi enviado um
ofício para o Tribunal de Contas, dando conhecimento que o Conselho de
Administração da Empresa Municipal Celoricense, E.M., não recebe nem
nunca recebeu, qualquer retribuição e/ou regalia pelo desempenho das
suas funções nessa Empresa. -------------------------------------------------------------------Ofício

proveniente

da

Associação

Nacional

de

Municípios

Portugueses, datado de catorze de Março do corrente ano dando
conhecimento que se encontra disponível no sítio da Associação Nacional
de Municípios Portugueses (ANMP) na Internet, em www.anmp.pt., na
página reservada aos associados, a documentação entregue por esta
Associação a Sua Excelência o Ministro da Saúde, em reunião realizada no
passado dia 6 de Março, que teve por temática o encerramento dos
Serviços de Apoio Permanente dos Centros de Saúde e a reestruturação da
Rede de Urgências. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II - APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E SETE ----------------------------------------------Foi presente a acta número um, referente à Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal do dia vinte e sete de Fevereiro de dois mil e sete,
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
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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 I), tendo feito alusão às actividades mais importantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara começou por fazer uma súmula
das principais obras a decorrer no Concelho, frisou o facto de existir um
aumento significativo de obras realizadas por administração directa,
enaltecendo o trabalho dos funcionários do Município, enunciando ainda
algumas das reuniões e audiências, bem como as actividades dos
gabinetes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara apelou novamente ao
Executivo para a aquisição de um gravador, de forma a optimizar o trabalho
dos funcionários que lavram as actas das sessões da Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS A 2006 ------------------------------------------Foi presente o documento em título, aprovado por unanimidade, em
reunião do Executivo, realizada no dia onze de Abril de dois mil e sete, que
fica a fazer parte integrante desta acta (anexo II).-----------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador
António Silva para este fazer uma explicação mais detalhada sobre os
documentos de prestação de contas relativos a 2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra, o Senhor Vereador António Silva começou por
referir que a Autarquia está a fazer uma clara aposta no desenvolvimento
do turismo no Concelho, através de acções de divulgação. Referiu também
o facto da autarquia estar a munir-se de recursos humanos qualificados,
tendo feito uma candidatura ao Programa de Estágios Profissionais na
Administração Local (PEP), que resultou na contratação de quatro técnicos
superiores nas áreas de Turismo, Marketing, Engenharia Alimentar e
Arquitectura. -------------------------------------------------------------------------------------------Congratulou-se com o facto de a aldeia histórica de Linhares da Beira
poder vir a ser contemplada com um projecto inovador (miradouro virtual),
desenvolvido pela Ydreams, que possibilita ao visitante fazer uma visita
virtual à aldeia, a partir do castelo. --------------------------------------------------------------Relativamente à análise dos documentos de prestação de contas, o
Senhor Vereador referiu que a percentagem de execução orçamental se
traduziu em 41,01% na receita, e 40,14% na despesa. Informou de que o
ano 2006 foi um ano de contenção, recuperação e retorno de capitais
financeiros por candidaturas aos vários programas do QCA III. ------------------------Referiu ainda, que o registo e contabilização dos bens patrimoniais
não eram actualizados desde 2002. Com a entrada do actual Executivo foi
solicitado que se fizesse a actualização e conferência do património, o que
só foi possível fazer no decurso de 2006, porque anteriormente não
existiam meios humanos e materiais afectos especificamente ao Património
e Inventário. Não havia registo do imobilizado incorpóreo. -------------------------------Os proveitos deferidos estavam incorrectamente registados, uma vez
que esta conta retracta as candidaturas, concluindo-se pela apresentação
dos valores, que não existiram candidaturas em anos anteriores, porque o
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volume apresentado em 2006 é maior que o somatório dos últimos três
anos. Informou que esta rubrica foi rectificada desde 2002, pelo facto de as
receitas recebidas serem imputadas directamente no exercício económico
correspondente. --------------------------------------------------------------------------------------Frisou o facto de ter existido uma evidente diminuição dos custos com
pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------------Esclareceu ainda que o FEF teve uma redução na ordem dos 307 mil
euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente

aos

resultados

financeiros

referiu

que,

lamentavelmente ninguém consegue controlar as taxas de juro e o spread,
que acabam por influenciar negativamente esta conta. -----------------------------------Disse

que

houve

uma

recuperação

em

2006,

através

do

restabelecimento de património com obra feita, reflectindo-se no resultado
líquido do exercício, que regista um valor positivo de 37.250,84€. ---------------------No que concerne à gestão de tesouraria é necessário haver ainda
muita contenção para se conseguir fazer face às obrigações e que a
autarquia vive o chamado “esforço de alavanca”. -------------------------------------------Frisou que caso venham a existir falhas nas comparticipações, ou
sejam introduzidos novos critérios de atribuição nas comparticipações do
governo,

a

situação

financeira

da

autarquia

deteriorar-se-á

significativamente e rapidamente. ---------------------------------------------------------------Referiu que a EMCEL tende a recuperar, mas em 2007 a Câmara
terá que incorporar a dívida no montante de 2 milhões de euros. ----------------------Salientou o facto de só em 2012 poder haver sinais de retoma,
consequência de erros de gestões anteriores, tais como expropriações e
respectiva variante, entre outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Carlos Ramalho começou por dizer que pela
análise dos documentos apresentados, constata que houve um grande
esforço para estabilizar as contas, denota-se contudo, que os valores
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atribuídos às associações do concelho baixou significativamente, em
relação aos anos anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Maçal do Chão
questionou o Executivo sobre o valor apresentado na conta proveitos ou
ganhos extraordinários, se o mesmo diz respeito a receitas da autarquia
que não foram contabilizadas e vêm aqui reflectidas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetidos os “Documentos de Prestação de Contas de 2006” a
votação, foram os mesmos aprovados, por unanimidade. --------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara apresentou um plano de
pagamento das senhas de presença dos Deputados e Vereadores
Municipais, bem como, do subsídio de reintegração do Senhor Armando
Neves, Vice - Presidente do anterior mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que o referido plano não fazia parte da ordem de trabalhos e
de forma a permitir a sua análise e votação a Senhora Presidente da Mesa
da Assembleia apresentou uma proposta da bancada do PS, solicitando a
inclusão, na Ordem de Trabalhos da presente Sessão Ordinária, o seguinte
assunto: Proposta de Plano de Amortização de Dívida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com quatro
abstenções, aprovar esta proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V – PROPOSTA DE PLANO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ----------------Pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal foi
presente uma proposta da Câmara Municipal, relativamente ao assunto em
epígrafe, que se apensa a esta acta (anexo III). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Vereador António Silva no uso da palavra, propôs que o
referido plano seja remetido por carta a todos os deputados municipais, do
anterior e actual mandato. -------------------------------------------------------------------------Esclareceu que a apresentação deste plano de pagamento ficou a
dever-se ao facto de não terem sido adoptados critérios de igualdade, dado
que liquidou 50% do subsídio de reintegração do ex-Vice-Presidente,
Armando Neves, e não fez o mesmo com os restantes eleitos locais e
deputados municipais. ------------------------------------------------------------------------------Por último, agradeceu a cooperação e compreensão de todos os
membros desta Assembleia Municipal durante o ano de 2006. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Silvina Santos disse que na qualidade de
deputada municipal não se considera legitimada para negociar o plano de
pagamentos apresentado, visto tratar-se de dívidas de outrem. Mais referiu,
que não considera ético aparecer o nome do Senhor Armando Neves no
mencionado plano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Rapa questionou
se o facto de ser aprovada esta proposta, a mesma anularia o acordo com
os intervenientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Deputado Albino Bárbara disse que na sua
opinião o Executivo expôs este assunto de uma forma humilde, com a única
intenção de arranjar uma solução para o problema da dívida em atraso, dos
órgãos colegiais deste município. A negociação é proposta à Assembleia
Municipal, uma vez que seria impossível fazê-lo individualmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Hélder Gomes questionou a Presidente da
Mesa da Assembleia sobre a legitimidade da inclusão de propostas por
elementos desta Assembleia Municipal, durante a ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Em resposta ao Senhor Deputado, a Senhora Presidente da Mesa
da Assembleia Municipal esclareceu que o regimento da Assembleia
Municipal permite este tipo de situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Minhocal referiu
que deveria existir algum cuidado nesta votação, uma vez que,
eventualmente poderiam estar a aprovar o pagamento de dívidas que
poderão estar em processo judicial. Na sua opinião deveriam somente
pronunciar-se sobre a dívida aos Deputados da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Hélder Gomes frisou que este é um plano que
engloba outras entidades e não se cinge unicamente à Assembleia
Municipal, mas também aos Vereadores do anterior mandato e ao Senhor
Armando Neves. Na sua opinião estão a aceitar um acordo de pagamento
em nome de terceiros, que nada têm a ver com este órgão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Albano referiu que há deputados que
durante três anos não receberam nenhum pagamento de senhas de
presença, o plano apresentado contempla somente o acordo do pagamento
de uma dívida, que dificilmente seria consensual, assim sendo, o Executivo
considera que a melhor forma de solucionar esta questão seria através da
sua aprovação neste órgão.-----------------------------------------------------------------------Relativamente às declarações da Senhora Deputada Silvina Santos
concorda que é constrangedor aparecer um nome, mas este plano retracta
uma situação de dívida, que usualmente quer sejam particulares,
empresariais ou institucionais, são facilmente identificáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Silvina Santos pretendeu ser esclarecida
sobre se já houve alguma tentativa de entendimento em relação ao plano
apresentado, com a pessoa em questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Vereador António Silva esclareceu que as contas são
públicas e os credores são designados através da firma ou nome, não
existindo qualquer tipo de sigilo legalmente imposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Senhor Deputado Hélder Gomes felicitou o Executivo
pelo facto de mostrar disponibilidade em saldar uma dívida que se arrasta
há muito tempo, não obstante considerar que o plano de pagamento
apresentado não necessitava da aprovação deste órgão, dado que nenhum
outro o foi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com oito
abstenções, aprovar a Proposta de Plano de Amortização de Dívida. ----------A presente deliberação foi aprovada em minuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Albano na qualidade de líder da bancada
do PS, disse que, relativamente à questão colocada pelo Senhor Deputado
António Simão, não existe qualquer favorecimento, muito menos “favores
políticos”,

a

fixação

de

grandes

superfícies

no

concelho

não

é

responsabilidade do Executivo, simplesmente, o preço da modernização
paga-se, e Celorico da Beira não é excepção. O Executivo tem feito um
trabalho notável para e com os comerciantes Celoricenses, exemplo disso é
o projecto de criação de um cartão que fideliza os munícipes ao comércio
local. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esgotada a ordem de trabalhos à meia noite e trinta 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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