Acta n.º 2/2009 de 26/02/2009

------------------------------------- ACTA N.º 2/2009 -----------------------------------------------Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro 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: ---------------------------------------------------------------------------------Carlos Jorge Ramalho; ---------------------------------------------------------------------José Albano Pereira Marques; -----------------------------------------------------------Hélder António da Costa Gomes; -------------------------------------------------------Albino Freire Bárbara; ----------------------------------------------------------------------Luís Carlos Fernandes Santos; ----------------------------------------------------------Manuel João Inácio;-------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Cardoso da Cruz; --------------------------------------------------------Manuel António de Almeida Portugal; --------------------------------------------------Horácio Monteiro Antunes; ----------------------------------------------------------------José António Ramos da Costa; ----------------------------------------------------------José Carlos Oliveira Morgado; -----------------------------------------------------------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;-------------João Filipe Ventura de Almeida Carvalho, Presidente da Junta de
Freguesia de Carrapichana;-----------------------------------------------------------------------Júlio da Cruz, Secretário da Junta de Freguesia de Casas de Soeiro,
em substituição do Senhor Manuel Martins da Cruz;--------------------------------
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--------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; ------------------------------------------------------------------------------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;
--------Luís Filipe da Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia de
Salgueirais; --------------------------------------------------------------------------------------------José Flor de Sousa, Presidente da Junta de Freguesia de Santa de
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-Entre-Vinhas em substituição do Senhor José da Silva do Adro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta sessão os seguintes membros: ------------------------------------Francisco Mendes da Silva;--------------------------------------------------------
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--------Gonçalo Manuel Rainho Camacho; -----------------------------------------------------Cláudia Maria Geraldes Aguiar;----------------------------------------------------------Luís Manuel do Nascimento Saraiva; --------------------------------------------------Pedro Herlander Albuquerque José; ---------------------------------------------------Manuel Naves, Presidente da Junta de Freguesia de Cadafaz; ----------------Agostinho Augusto dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia de
Fornotelheiro; -----------------------------------------------------------------------------------------César Ferrinho de Olival, Presidente da Junta de Freguesia de Vila
Boa do Mondego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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--------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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra e após cumprimentar todos os presentes, o
Senhor Deputado Albino Bárbara, apresentou um voto de congratulação
que de seguida se transcreve: -------------------------------------------------------------------“Diz o povo e bem “Ano novo Vida nova”. --------------------------------------------Com a entrada do ano deu também entrada no Comando Territorial
da GNR da Guarda o novo Comandante. -----------------------------------------------------De todos conhecido, dado ter sido responsável pelo Destacamento de
Trânsito no Distrito da Guarda, entre 1990 e 1995, possuidor de um
invejável curriculum, o Coronel Monteiro Antunes, é natural da Velosa,
assumindo funções, neste tempo de grandes mudanças, transformações e,
quiçá, em condições difíceis, fruto da entrada da nova Lei orgânica para a
GNR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, a Assembleia Municipal de Celorico da Beira, reunida em
sessão ordinária no dia 26 de Fevereiro de 2009, deseja ao Coronel
Monteiro Antunes um feliz desempenho, congratulando-se por ser um filho
desta terra a comandar os destinos daquela necessária e importante força
militarizada. --------------------------------------------------------------------------------------------Celorico da Beira, 26 de Fevereiro de 2009.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Silvina Santos mostrou o seu desagrado, pelo
dia da realização desta Sessão da Assembleia Municipal, uma vez que o
dia acordado é à Sexta-feira. ---------------------------------------------------------------------Congratulou-se também com a tomada de posse do Coronel Monteiro
Antunes, natural deste Concelho, que assume as funções de Comandante
do Comando Territorial da GNR da Guarda, desejando-lhe as maiores
felicidades. --------------------------------------------------------------------------------------
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--------Pretendeu ainda saber o que se tinha passado relativamente à
revista, uma vez que ouviu muitos comentários, quanto ao atraso do
espectáculo, bem como, sobre a venda dos bilhetes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Minhocal
questionou o Senhor Presidente da Câmara em que fase se encontra o
empréstimo referente ao programa “Pagar a Tempo e Horas”.--------------------------Referindo-se à Feira do Queijo, realizada no fim-de-semana anterior,
agradeceu a forma como o executivo no âmbito do certame apoiou o
lançamento do livro “A caixa de Pandora”, publicado pela escritora Alda
Cabral, natural da sua freguesia. Referiu também que uma pessoa da sua
freguesia, fez uma tese de mestrado no âmbito da aeronáutica, com base
no trabalho realizado pelo nosso conterrâneo, o oficial da marinha e
arrojado aviador Sacadura Cabral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Horácio Monteiro agradeceu o voto de
congratulação que a Assembleia Municipal endereçou ao seu irmão,
Coronel Monteiro Antunes, pela tomada de posse como Comandante do
Comando Territorial da GNR da Guarda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminadas as intervenções dos Senhores Deputados foi posto a
votação o voto de congratulação apresentado, de acordo com o disposto no
número cinco, do artigo vinte e dois, do Regimento da Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTO DE CONGRATULAÇÃO PELA NOMEAÇÃO DO CORONEL
MONTEIRO ANTUNES COMO NOVO COMANDANTE DO COMANDO
TERRITORIAL DA GNR DA GUARDA --------------------------------------------------------A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de
congratulação apresentado pelo Senhor Deputado Albino Bárbara,
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sobre a nomeação do Senhor Coronel Monteiro Antunes para o lugar
de Comandante do Comando Territorial da GNR 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 começou por cumprimentar todos
os presentes e referiu que relativamente ao assunto colocado pela Senhora
Deputada Silvina Santos, a representação da Revista no dia 21 e integrada
no programa das festas da Feira do Queijo superou todas as expectativas.
Não contavam com tanta afluência de público, tendo sido necessário
acrescentar algum mobiliário na sala do cinema, para que todos pudessem
assistir ao programa. Pelo êxito que esta Revista teve estão a pensar
efectuar mais dois espectáculos, no que a própria direcção da revista
concordou. Relativamente aos dias em que se poderão realizar novamente
mais espectáculos, ainda não estão definidos. ----------------------------------------------Respondendo às questões formuladas pelo Senhor Presidente da
Junta de Freguesia do Minhocal, disse que relativamente ao empréstimo
ainda não têm conhecimento da decisão final do Tribunal de Contas, pois
ainda estão a enviar documentação, que lhes foi solicitada. -----------------------------Quanto ao lançamento do livro “A caixa de Pandora” disse que esta
iniciativa não despertou muita curiosidade, porque o público que estava
presente era reduzido, o que foi uma pena porque as pessoas deviam ter
sido mais participativas, visto ser uma escritora natural daquela freguesia e
necessitar de muito apoio, não só a nível literário mas também pelos seus
problemas de saúde, agradecendo a presença do Senhor Presidente da
Junta de Freguesia do Minhocal nesse invento. ---------------------------------------------Disse ter conhecimento da obra sobre o destemido aviador Sacadura
Cabral, e é intenção de todo o Executivo fazer o lançamento da obra no dia
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23 de Maio, dia do feriado Municipal, sendo esta, uma mais valia para o
concelho. Referiu que já deram conhecimento à autora, sobre a pretensão
da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, referiu-se ao voto de congratulação exposto pelo Senhor
Deputado Albino Bárbara, e congratulou-se também pela escolha do
Coronel Monteiro Antunes, que como bom profissional que sempre
demonstrou ser, foi nomeado para assumir as funções de Comandante do
Comando Territorial da GNR da Guarda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Albano disse que a revista é neste
momento um sucesso e por esse motivo, tiveram que contactar com a
direcção, sobre a possibilidade de poderem fazer um segundo espectáculo,
vendendo então os 50% dos bilhetes, para o dia seguinte, mas constataram
que os lugares já estavam preenchidos quase na sua totalidade. A sala de
cinema é pequena para este género de espectáculos, e a revista cada vez
que vem actuar no Concelho, tem sido um enorme sucesso.----------------------------Fazendo menção ao dia que foi escolhido para esta Sessão da
Assembleia, disse que um dos três membros do Executivo, não poderia
estar presente no dia pretendido pela Senhora Deputada Silvina Santos, ou
seja, Sexta-feira, e eventualmente seria necessária a sua presença para
possíveis esclarecimentos sobre matéria que pudesse estar relacionada
com o seu pelouro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Carlos Ramalho começou por dizer que foi
afixado um aviso pela Câmara Municipal, cujo teor visa a obrigatoriedade do
registo de poços de água, furos, minas e outros afins, tendo sido
questionado por alguns munícipes sobre tal, assim e com base no que está
referenciado no respectivo aviso, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara
um esclarecimento acerca desse assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Presidente da Câmara admirou-se perante a questão
colocada, uma vez que o Senhor Deputado já fez parte de outros executivos
e como tal, deveria ser do seu conhecimento, quais as melhores vias que a
autarquia deve seguir para poder proporcionar aos seus munícipes o apoio
de que tantos necessitam. -------------------------------------------------------------------------Explicou que segundo o Decreto-Lei em vigor, n.º 226-A/2007 de 31
de Maio, a Administração da Região Hidrográfica, obriga ao registo dos
poços de água, dos furos, das represas e das minas e a Câmara Municipal,
através da Secção de Águas e Saneamento, em dias e horas destinados
para o atendimento ao munícipe, auxiliam a população a preencher a
documentação exigida pela A.R.H. para que possam proceder ao
licenciamento dos mesmos. Por fim, disse que sente lisonjeado pela ajuda
que estão a prestar aos munícipes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Carlos Ramalho interpelou o Senhor Presidente
da Câmara, sobre quais as implicações que esse Decreto-Lei pode trazer
no sentido de afectar a vida das pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a autarquia afixou
um aviso nos locais habituais, dando conhecimento à população, da
necessidade de registarem os poços. Estes serviços só estão a prestar um
apoio aos munícipes, são a ponte de ligação entre os munícipes e a A.R.H.
É uma lei que extrapola os poderes da Câmara e o papel agora é o de
auxiliar todos os celoricenses no preenchimento da documentação
necessária, porque todos estes meios de exploração de água, devem ser
legalizados, sendo a Lei que assim o obriga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Horácio Antunes disse que tem havido falta de
informação, que também se verifica a nível de outros municípios. As
pessoas não sabem como se processa, nem tão pouco sabem qual o
montante desse pagamento, sendo uma situação um tanto confusa. ----------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Albano em resposta ao Senhor Deputado
Carlos Ramalho referiu que esta Câmara recebeu votos de louvor por parte
dos munícipes por estar a ajudá-los. Presentemente ninguém está a pagar
por esses registos e já registaram, de entre poços, minas (…) uma média
de 150. Disse que é do seu conhecimento que a lei vai ser revista, não
sabendo ainda, pormenores sobre esta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse que actualmente e antes de
um munícipe fazer qualquer exploração de água na sua propriedade, tem
que previamente ser registado na A.R.H., qual o género de abastecimento
de água pretendido. ---------------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento do programa MODCOM, que visa a modernização
e a revitalização comercial, em especial em centros de comércio com
predomínio do comércio independente de proximidade, em zonas urbanas
ou rurais, bem como, a promoção de acções dirigidas ao comércio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Carlos Ramalho aproveitou o ensejo para fazer
um apelo ao Senhor Presidente da Câmara em nome dos comerciantes da
Vila de Celorico da Beira, no sentido de que seja facilitada a paragem de
veículos junto aos estabelecimentos comerciais na Rua Sacadura Cabral.
Fez ainda outro apelo, no sentido de que sejam revistas as taxas de
publicidade e as dos toldos, de modo a facilitar mais a vida dessas pessoas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I - RESUMO DO EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL-----------------------------------------------------------------------CONHECIMENTO SOBRE A JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS -------------------FALTAS JUSTIFICADAS – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE
NOVEMBRO DE 2008-----------------------------------------------------------------------
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--------A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento
dos pedidos de justificação de faltas por motivos de ordem profissional,
apresentadas pelos Senhores Deputados: ----------------------------------------------------José Albano Pereira Marques; -----------------------------------------------------------Hélder António da Costa Gomes; -------------------------------------------------------Palmira dos Santos Martins Pereira; ---------------------------------------------------Manuel João Inácio;-------------------------------------------------------------------------Gonçalo Manuel Rainho Camacho; -----------------------------------------------------Carlos Alberto Cardoso da Cruz; --------------------------------------------------------Manuel António de Almeida Portugal; --------------------------------------------------Cláudia Maria Geraldes Aguiar;----------------------------------------------------------Horácio Monteiro Antunes; ----------------------------------------------------------------José António Ramos da Costa; ----------------------------------------------------------Pedro Herlander Albuquerque José; ---------------------------------------------------Armando Augusto, Presidente da Junta de Freguesia de Baraçal;-------------Agostinho Augusto dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia de
Fornotelheiro; -----------------------------------------------------------------------------------------Natália Batista Nobre, Presidente da Junta de Freguesia de Ratoeira;
--------Luís Filipe da Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia de
Salgueirais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS JUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2008 ------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento
dos pedidos de justificação de faltas por motivos de ordem profissional,
apresentadas pelos Senhores Deputados: ----------------------------------------------------Hélder António da Costa Gomes; -------------------------------------------------------Manuel João Inácio;-------------------------------------------------------------------------Gonçalo Manuel Rainho Camacho; -----------------------------------------------------Manuel António de Almeida Portugal; --------------------------------------------------Pedro Herlander Albuquerque José; --------------------------------------------
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--------Manuel Martins da Cruz, Presidente da Junta de Freguesia de Casas
do Soeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------Agostinho Augusto dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia de
Fornotelheiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II - APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO
DIA VINTE SEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E OITO -------------------------------Foi presente a acta número cinco, referente à Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal do dia vinte e seis de Novembro de dois mil e oito,
cujo texto havia sido 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 dez abstenções, por os Senhores
Deputados que se abstiveram, não terem estado presentes na referida
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE E
DOIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E OITO -----------------------------------------------Foi presente a acta número seis, referente à Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal do dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e oito,
cujo texto havia sido previamente distribuídos 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
reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------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).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos regulamentares o Senhor Presidente da Câmara 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 fazer referência à obra da Biblioteca Municipal que se
encontra em fase de acabamento e ao Edifício da GNR que está
praticamente concluído. ----------------------------------------------------------------------------Relativamente à Requalificação de Santa Eufêmea, disse que está
em falta a parte eléctrica e que foi também fornecido um quiosque que se
encontra implantado no jardim. Sobre a Requalificação Urbana no Bairro de
Santa Luzia – Cova da Areia, deu conhecimento de que estão a fazer-se os
passeios pedonais, arruamentos e reordenamento do estacionamento e a
colocação de equipamento urbano, bem como, se está a proceder à
reflorestação da área envolvente, faltando apenas o tapete betuminoso e a
sinalização/marcação de vias. Fazendo ainda referência ao Bairro de Santa
Luzia disse que este esteve negligenciado no passado, estando agora
votado a grandes transformações, devido ao apoio dado pela Câmara
Municipal, mas também à colaboração da Junta de Freguesia de Santa
Maria, à qual agradece a cooperação prestada. Disse ainda, que estas
foram obras que não tiveram apoio de qualquer candidatura. --------------------
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--------Salientou o trabalho feito no concelho de Celorico da Beira, com o
calcetamento das ruas, aplicação de mobiliário urbano – delimitadores,
grelha

das

árvores,

bancos

e

papeleiras.

Deu

conhecimento

da

implementação dos planos de emergência, em todas as escolas do
concelho; a reabilitação e prolongamento de redes de drenagem de águas
pluviais e de regadio no concelho. Falou nas obras previstas no contrato de
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do
Alto Zêzere e Côa e Alargamento ao Mondego Superior (AdZC) – ETAR de
Lageosa do Mondego e ETAR de Vale de Azares. -----------------------------------------Disse que a publicação da agenda cultural e a forma como esta foi
apresentada demonstra um trabalho notável, realizado pelos serviços da
autarquia, dando os parabéns ao gabinete de Marketing, bem como, a todos
os gabinetes que também estiveram empenhados na feitura desta agenda.
É um trabalho que deve ter continuidade, dado que motivou grande
interesse por parte de todos os munícipes, sendo uma forma de dar a
conhecer a todos, os motivos de interesse de cada freguesia deste
Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------Referiu também que no ano de 2006 foi assinado um protocolo entre
a Câmara e a APLLA no âmbito da mobilidade dos cidadãos com
deficiências físicas, tendo já sido cumpridos entre 40 a 50% desses
objectivos. Esta Câmara foi agraciada com a Bandeira de Prata que será
recebida no dia do feriado municipal do Concelho de Celorico da Beira. -------------No âmbito do Turismo fez referência aos Prémios Turismo de
Portugal que visam reconhecer iniciativas inovadoras e meritórias e as boas
práticas na actividade turística, relativamente ao Simulador de Parapente e
Fotomaton e ao Festival do Borrego, promovidos pela Câmara Municipal. ----------Relativamente

ao

Programa

de

Alargamento

da

Rede

de

Equipamentos Sociais – PARES, referiu que decorreu em 2007 uma
segunda fase de apresentação de candidaturas na qual foi seleccionada a
Associação de Melhoramentos, Cultural e Desportiva com Protecção à
Infância e Terceira Idade de Vila Boa do Mondego. ---------------------------------

13

Acta n.º 2/2009 de 26/02/2009

--------Deu conhecimento das IPSS’s contempladas no concelho de Celorico
da Beira, no âmbito da Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos
Sociais, sendo elas: Liga dos Naturais e Amigos de Prados; Associação
Lageosense de Solidariedade Social; Associação de Cultura Desporto e
Melhoramentos da Freguesia de Açores e Associação de Melhoramentos
de Cultura, Desportiva e Recreativa de Vale de Azares. ----------------------------------De seguida, deu também conhecimento das candidaturas feitas ao
PCHI – Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas, no qual
houve 23 intervenções. Fez referência ao Protocolo entre o Instituto do
Desporto de Portugal, I.P., a Câmara Municipal de Celorico da Beira e a
Associação de Futebol da Guarda, relativamente à Media 4 – “Mini-Campos
Desportivos”, que irá ser assinado no dia 2 de Março. ------------------------------------Referenciou as requalificações que vão ser levadas a efeito tais
como: Requalificação do Largo do Tabulado; Reabilitação do Mercado
Municipal; Reabilitação da Casa dos Magistrados; Repavimentação do
Bairro Celurba e da parte envolvente ao Castelo de Celorico da Beira. --------------No âmbito do PROVERE Serra da Estrela, deu conhecimento das
propostas de projecto: Museu de Vento; Casa de Interpretação do Azeite;
Percurso Aquapedestre/Ciclo Via do Rio Mondego; Parque Ambiental de
Celorico da Beira e Pista de Pesca da Ratoeira. --------------------------------------------No que se refere à área educativa referiu que a carta educativa foi
homologada e no próximo mês de Junho irão fazer a apresentação do
projecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a Feira do Queijo, o Senhor Presidente deu os parabéns a
todos os funcionários desta Autarquia pelo empenho e pelo trabalho
notável, feito desde a abertura até ao fecho do evento. Mencionou ainda, o
facto de todos os dias, estar presente uma figura pública no certame. ---------------Falou do traçado do IP2 (Guarda e Bragança) que irá permitir fazer a
ligação do IP4 à A25 e cuja ligação se processa junto a Celorico da Beira,
itinerários fundamentais de ligação entre a fronteira de Espanha e o litoral
Norte, constituindo assim as principais vias de entrada e saída de
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mercadorias, bem como de passageiros. Terá um perfil de auto-estrada
ligando Celorico da Beira e Trancoso com um eixo central e duas vias para
cada lado. ----------------------------------------------------------------------------------------------Falou também do dia Nacional da Protecção Civil e do plano de
emergência as medidas de prevenção a adoptar, a identificação dos meios
e recursos mobilizáveis em situação de acidente ou catástrofe. É um tema
que vem de encontro aos desejos de todos os celoricenses. ----------------------------Fazendo referência ao dia Mundial da Árvore e da Água, disse que no
dia 21 de Março irão fazer a inauguração do Percurso Pedestre do Trilho de
S. Gens e no dia 23 a plantação de árvores junto ao Estádio Municipal.
Nesta área irão fazer uma acção de sensibilização ambiental dirigida a toda
a população, de forma a alterar o comportamento das populações
relativamente ao meio ambiente. Estão receptivos a todos os projectos que
queiram apresentar. ---------------------------------------------------------------------------------Por fim, referiu que relativamente ao “poph – medida 6.12” para apoio
ao investimento em equipamentos sociais, estão um pouco atrasados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra o Senhor Vereador António Silva, começou por
cumprimentar todos os presentes e referir que o Senhor Presidente da
Câmara fez uma apresentação sucinta sobre a actividade deste município. --------Disse que perante esta apresentação, o desenvolvimento estruturante
composto por um conjunto de projectos transformadores visam gerar mais
oportunidades de trabalho, estimular a criação de um ambiente de inovação
tecnológica e empreendedorismo, estimular o desenvolvimento da infraestrutura para aumentar a competitividade dos produtos, incentivar o uso
dos recursos naturais e melhorar a qualidade dos serviços públicos. É uma
estratégia empresarial que se enquadra no projecto das vias programadas
para este concelho, porque não obstante a crise internacional, neste
Concelho de Celorico da Beira, os agentes políticos, bem como outros
empreendedores estão obstinados a tentarem contrariar esses indícios,
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lançando o desafio por objectivos comuns, de forma a criarem riqueza para
melhoria da vida dos nossos concidadãos. ---------------------------------------------------Sobre a Comurbeiras o Senhor Vereador disse que é uma associação
que visa a realização de interesses económicos, comuns aos Municípios
que a integram, participando na gestão de programas de apoio ao
desenvolvimento regional designadamente no âmbito do QREN. ----------------------Sobre a feira do Queijo da Serra disse que tinham tido a participação
de aproximadamente quarenta produtores de queijo. Foi vendido todo este
produto e tiveram que reforçar a quantidade de queijo. Reuniram com o
grupo consórcio Sonae e também com agentes privados com o fim de
aumentarem a produção do queijo, para tal, terão que candidatar-se a um
projecto ao qual Celorico da Beira irá liderar, para projecção não só a nível
nacional como também para Espanha e França.--------------------------------------------Quanto ao projecto do Instituto Turismo de Portugal, agradece e
referiu que de entre 118 projectos premiados, dois deles, são de Celorico da
Beira. Realçou a forma como decorreu o Festival do Borrego, agradecendo
particularmente e em nome do Executivo, ao Senhor Deputado Carlos Cruz,
pela atitude positiva e dinâmica com o departamento de turismo. ----------------------A questão financeira das contas da Câmara, bem como, as da
Empresa Municipal, foi uma das preocupações mais evidenciadas pelo
Senhor Vereador, devido ao reequilibro financeiro em que se encontram. A
existência de dívidas a fornecedores de montantes superiores a 50% das
receitas totais e o prazo médio de pagamentos a fornecedores superior a
seis meses foram um factor que levou esta Câmara a candidatar-se ao
programa “Pagar a tempo e horas” e que espera que o mesmo traga um
alívio substancial a nível de tesouraria. A gestão financeira praticada no
passado vai perdurar por alguns anos. --------------------------------------------------------Disse que ainda há autarquias que não foram contempladas com o
programa “Pagar a Tempo e Horas” e caso o Tribunal de Contas não o
aprove, esta autarquia irá dar resposta a isso, por outros meios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Senhora Deputada Silvina Santos começou por fazer referência
às cabines de autocarros relativamente à E.N.16 e E.N.17 no que concerne
a prioridades. ------------------------------------------------------------------------------------------Deu os parabéns ao Executivo pelos projectos elaborados. É com
apreço que verificou que o Mercado Municipal vai ser intervencionado.
Chama também a atenção para o Mercado de Leilão de Gado e o pouco
interesse que o mesmo tem merecido por parte do Executivo, pelo
abandono a que está votado. Mostra também o seu desagrado face à
localização da nova escola, uma vez que, foi discutido numa Assembleia
Municipal que seria num terreno da Câmara, mas ficou também o
compromisso de que a sua localização seria de novo discutida numa
Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Horácio Antunes deu os parabéns ao
Executivo por todos estes projectos. Referiu também que há uma criança
que frequenta a Escola e que o autocarro que a transporta, passa todos os
dias pela sua residência mas o seu local de paragem é distante da
habitação do aluno, forçando-o a regressar a pé em sentido contrário a
casa. E propõe, uma vez que o autocarro passa perto da casa desse aluno
porque não parar aí, evitando assim, que a criança tenha que voltar a fazer
o caminho inverso.-----------------------------------------------------------------------------------Opinou também sobre a feira do Queijo e sugeriu que fizessem uma
em Celorico e outra na Carrapichana. Colocou alguns problemas tais como:
as bermas pouco fundas da estrada para a freguesia da Velosa e a falta de
sinalização, avisando do perigo existente na estrada da Velosa que dá
acesso a Vila Franca das Naves, cuja estrada faz curva e contra curva, o
que se torna demasiado perigosa para quem por ali passa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Hélder Gomes solicitou ao Senhor Presidente
da Câmara que os elementos focados pelo Senhor Vereador António Silva,
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sejam também mencionados na informação sobre a situação financeira do
município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Minhocal
pretendeu saber, o porquê de ainda não terem sido colocados os ecopontos
na sua Freguesia. Questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre as
questões das passadeiras nas freguesias, porque não estão relacionadas
na informação e foram temas discutidos, pois na altura foram convocadas
as Juntas de Freguesia e abordados estes temas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse que já fez o pedido à
Resistrela, tendo-lhes chamado a atenção para a falta de ecopontos em
algumas freguesias, bem como, para os ecopontos de tratamento dos óleos
a fim de serem transformados em combustível. Já deram conhecimento à
empresa, das freguesias que não tinham ecopontos. Sobre os regadios
disse que para a sua concretização há fundos estruturais da União Europeia
para estes investimentos, “medida 1.6”, que consistem no aproveitamento e
utilização dos recursos existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Silva respondendo ao Senhor
Deputado Hélder Gomes, disse que na próxima Assembleia Municipal que
será no mês de Abril terão toda a documentação acerca da situação
financeira, porque é a apresentação das contas e neste momento ainda
estão em fase de encerramento das referidas contas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Luís disse que relativamente ao caso da
criança que tem de fazer o percurso inverso porque o autocarro pára depois
da sua residência, vão ter em conta e analisar todos os problemas que se
venham a deparar no Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Deputado Carlos Ramalho relembrou que há vinte anos
havia neste concelho entre cento e trinta a cento e cinquenta produtores de
queijo e hoje, sentia-se triste por ficar a saber que havia um número tão
reduzido de produtores, que trinta e oito deles correspondiam a mais de
90% dos existentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV

-

RELATÓRIO

DE

AVALIAÇÃO

DA

ACTIVIDADE

DA

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE CELORICO
DA BEIRA ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia uma
informação do Gabinete de Acção Social, para a Assembleia Municipal
tomar conhecimento do Relatório, referente ao ano de 2008 e que fica
apenso a esta acta (anexo II). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Luís Cabral fez um resumo do documento
em análise, dando conhecimento que tiveram um total de 43 processos, 36
dos quais transitados de anos anteriores e de outros concelhos, 4
instaurados e 3 reabertos em 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Silvina Santos referiu que por questões
pessoais, não pode estar presente nas duas últimas reuniões da CPCJ,
desejando sucesso e felicidades à nova Presidente da CPCJ, Dr.ª Filipa
Marina de Albuquerque Furtado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal, tomou conhecimento do referido
Relatório de Actividades da CPCJ/2008, nos termos do n.º 2, do art.º
32.º, da Lei n.º 147/99 de 1 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalizada a ordem de trabalhos e nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi dada por encerrada pela Senhora Presidente da Mesa da
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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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