Ata n.º 1/2015 de 26/02/2015

------------------------------------- ATA N.º 1/2015 -------------------------------------------------Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015, pelas 10h, no Salão Nobre
dos Paços do Município de Celorico da Beira, reuniu ordinariamente a
Assembleia Municipal, sob a presidência da Senhora Presidente da
Assembleia Municipal, Ana Isabel Lucas Cabral Janelas, que desejou um
Bom Ano de 2015, a todos os presentes. -----------------------------------------------------De seguida, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia
informou que, em virtude da Senhora Deputada Alexandra Isabel Henriques
Sena, ter solicitado renúncia ao mandato de Deputada Municipal, no dia
24/2/2015, nos termos da Lei, foi contactado o membro seguinte da lista do
PS, Senhora Maria Angelina Marques Dias, para estar presente e nos
termos da lei assumir funções. -------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu as boas vindas
à Senhora Deputada Angelina Dias, desejando um trabalho profícuo no
desempenho das suas funções e em prol do concelho de Celorico da Beira.
--------Efetuada a chamada compareceram a esta sessão os seguintes
membros: ---------------------------------------------------------------------------------------------Vera Lúcia Alves Portugal; ----------------------------------------------------------------José Albano Pereira Marques; -----------------------------------------------------------João Paulo Monteiro Antunes; -----------------------------------------------------------Isabel Maria dos Santos Flor de Sousa; -----------------------------------------------Ana Isabel Lopes Correia; -----------------------------------------------------------------Joaquim Lopes de Abreu; -----------------------------------------------------------------Flávio Manuel Granjal de Sá; -------------------------------------------------------------Filipe Miguel Rosa Guerra; ----------------------------------------------------------------António Carlos Reis da Fonseca Faria de Almeida; --------------------------------Maria Angelina Marques Dias; -----------------------------------------------------------Maria Silvina Achando da Cruz Santos; -----------------------------------------------António Carlos do Nascimento Marques; ---------------------------------------------Manuel Matos Torres; ----------------------------------------------------------------------Hélder Achando Costa; -------------------------------------------------------------
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--------Luís Filipe Pinheiro da Costa; ------------------------------------------------------------António dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia do Baraçal; ----------Davide Lopes Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de
Carrapichana; -----------------------------------------------------------------------------------------Júlio Cruz, Presidente da Junta de Freguesia de Casas de Soeiro; -----------Bruno Alexandre Castro de Almeida, Presidente da Junta de
Freguesia de Fornotelheiro; -----------------------------------------------------------------------António Manuel Pinto Patrício, Presidente da Junta de Freguesia de
Lageosa do Mondego; ------------------------------------------------------------------------------Luís Bernardo Pina Mimoso, Presidente da Junta de Freguesia de
Linhares da Beira; -----------------------------------------------------------------------------------Nelson Pina Soares, Secretário da Junta de Freguesia de Maçal do
Chão, em substituição do Senhor André Diogo de Jesus Correia; ---------------------António Joaquim Fernandes Gomes, Presidente da Junta de
Freguesia de Mesquitela; --------------------------------------------------------------------------José Francisco Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de
Minhocal; -----------------------------------------------------------------------------------------------Natália Batista Nobre, Presidente da Junta de Freguesia de Ratoeira;
--------Aires Manuel Silva Relvas, Presidente da Junta de Freguesia de Vale
de Azares; ---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Paulo de Andrade Rodrigues, Presidente da União de
Freguesias de Açores e Velosa; -----------------------------------------------------------------Carlos Manuel Morais Santos, Secretário da União de Freguesias de
Cortiçô da Serra, Vide-Entre-Vinhas e Salgueirais, em substituição da
Senhora Teresa Susana Ferreira Tente; ------------------------------------------------------António da Fonseca Ascensão, Presidente da União de Freguesias
de Rapa e Cadafaz; ---------------------------------------------------------------------------------Célia Maria Cerejo Lopes dos Santos, Tesoureira da União de
Freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego,
em substituição do Senhor José Rocha Gonçalves.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Faltou a esta sessão e justificou atempadamente a sua ausência,
o seguinte membro: -------------------------------------------------------------------------------António Manuel dos Reis Álvaro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento está a faltar a esta sessão, o Senhor Porfírio
Miguel da Fonseca Galante, Presidente da Junta de Freguesia de
Prados, que integrará a mesma mais tarde, segundo informação
prestada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que em
virtude da renúncia apresentada e nos termos do n.º 7, do art.º 6.º, do
Regimento da Assembleia Municipal de Celorico da Beira, será necessário
proceder-se à votação do 2.º Secretário da Mesa. -----------------------------------------Deu conhecimento de que na ausência de disposição regimental,
compete à Assembleia Municipal deliberar se a eleição será uninominal ou
por meio de listas. Após consulta à Assembleia, sobre o método de votação,
foi deliberado, por unanimidade, pelos partidos políticos com assento nesse
órgão, a eleição por listas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELEIÇÃO DO 2.º SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA ---------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia solicitou que as
bancadas apresentassem as listas, para a eleição do 2.º Secretário da
Mesa da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Joaquim Abreu, em nome da bancada do
PPD/PSD-CDS/PP, apresentou uma lista, designada por Lista A, propondo
o seguinte elemento: --------------------------------------------------------------------------------Lista A: -----------------------------------------------------------------------------------------Isabel Maria dos Santos Flor de Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Deputado José Albano, em nome da bancada do PS,
apresentou uma lista, designada por Lista B, propondo o seguinte elemento:
--------Lista B: -----------------------------------------------------------------------------------------Flávio Manuel Granjal de Sá. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, de acordo com a Lei, procedeu-se por escrutínio
secreto à eleição do 2.º Secretário da Mesa, tendo-se verificado os
seguintes resultados: -------------------------------------------------------------------------------Lista A: 13 votos a favor.------------------------------------------------------------------Lista B: 17 votos a favor.------------------------------------------------------------------Um voto nulo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos resultados atrás referidos, a Senhora Presidente da Mesa
da Assembleia, deu conhecimento de que foi eleita a Lista B, composta pelo
seguinte elemento: ----------------------------------------------------------------------------------Lista B: -----------------------------------------------------------------------------------------Flávio Manuel Granjal de Sá. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes nesta sessão, o Senhor Presidente da Câmara,
José Francisco Gomes Monteiro, os Senhores Vereadores José Luís Saúde
Cabral e Manuel António de Almeida Portugal e a Senhora Vereadora Maria
do Céu Neves Martins Louro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em virtude do 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal,
Senhor Deputado António Manuel dos Reis Álvaro, ter faltado a esta
sessão, foi convidada para a Mesa, a Senhora Deputada Maria Angelina
Marques Dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum para funcionamento da Assembleia
Municipal, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, secretariada pela
Senhora Deputada Maria Angelina Marques Dias e pelo Senhor Deputado
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Flávio Manuel Granjal de Sá, na qualidade de primeiro e segundo
secretários respetivamente, declarou aberta a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes do período de “Antes da Ordem do Dia”, o Senhor Deputado
Joaquim Abreu solicitou a palavra, para ler um documento que de seguida
se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------“Ex.ma Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Celorico da
Beira - ---------------------------------------------------------------------------------------------------Dr.ª Ana Isabel Janelas --------------------------------------------------------------------A bancada do PPD-PSD/CDS-PP entregou uma recomendação em
20 de dezembro de 2013, para que as Assembleias Municipais fossem
marcadas em horário noturno, a qual não foi tida em conta. -----------------------------Após diversas intervenções sobre o assunto, por parte dos
deputados, quer em reuniões da Assembleia Municipal, quer em reuniões
da Comissão Permanente, o assunto ficou mesmo pela não votação da
mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, por proposta do Sr. Deputado António Álvaro, da
bancada do PS, referindo as mesmas razões que já haviam sido
apresentadas pela recomendação do PPD-PSD/CDS-PP, é votada a
realização das Assembleias no período noturno, a qual obteve aprovação,
por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------Essa deliberação não tem sido cumprida nem tão pouco devidamente
justificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------Em sinal de protesto pelo incumprimento reiterado por V.Ex.ª do
aprovado neste Órgão, os deputados eleitos do PPD-PSD/CDS-PP vão
retirar-se. -----------------------------------------------------------------------------------------------26 de fevereiro de 2015 --------------------------------------------------------------------A Bancada PPD-PSD/CDS-PP.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Portugal retirou-se da sessão da
Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------

5

Ata n.º 1/2015 de 26/02/2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às 11:30h a sessão da Assembleia Municipal, de acordo com o art.º
16.º, do Regimento da Assembleia Municipal de Celorico da Beira, foi
interrompida para restabelecimento da ordem na sala e para verificação do
quórum, procedendo-se a nova chamada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efetuada nova chamada estavam presentes os seguintes
membros: ---------------------------------------------------------------------------------------------Ana Isabel Lucas Cabral Janelas; -------------------------------------------------------José Albano Pereira Marques; -----------------------------------------------------------Ana Isabel Lopes Correia; -----------------------------------------------------------------Flávio Manuel Granjal de Sá; -------------------------------------------------------------Filipe Miguel Rosa Guerra; ----------------------------------------------------------------Maria Angelina Marques Dias; -----------------------------------------------------------António Carlos do Nascimento Marques; ---------------------------------------------Hélder Achando Costa; --------------------------------------------------------------------António dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia do Baraçal; ----------Davide Lopes Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de
Carrapichana; -----------------------------------------------------------------------------------------Júlio Cruz, Presidente da Junta de Freguesia de Casas de Soeiro; -----------Bruno Alexandre Castro de Almeida, Presidente da Junta de
Freguesia de Fornotelheiro; -----------------------------------------------------------------------António Manuel Pinto Patrício, Presidente da Junta de Freguesia de
Lageosa do Mondego; ------------------------------------------------------------------------------Luís Bernardo Pina Mimoso, Presidente da Junta de Freguesia de
Linhares da Beira; -----------------------------------------------------------------------------------Nelson Pina Soares, Secretário da Junta de Freguesia de Maçal do
Chão, em substituição do Senhor André Diogo de Jesus Correia; ---------------------António Joaquim Fernandes Gomes, Presidente da Junta de
Freguesia de Mesquitela; -------------------------------------------------------------------
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--------José Francisco Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de
Minhocal; -----------------------------------------------------------------------------------------------Natália Batista Nobre, Presidente da Junta de Freguesia de Ratoeira;
--------Aires Manuel Silva Relvas, Presidente da Junta de Freguesia de Vale
de Azares; ---------------------------------------------------------------------------------------------Marco Paulo de Andrade Rodrigues, Presidente da União de
Freguesias de Açores e Velosa; -----------------------------------------------------------------Carlos Manuel Morais Santos, Secretário da União de Freguesias de
Cortiçô da Serra, Vide-Entre-Vinhas e Salgueirais, em substituição da
Senhora Teresa Susana Ferreira Tente; ------------------------------------------------------António da Fonseca Ascensão, Presidente da União de Freguesias
de Rapa e Cadafaz; ---------------------------------------------------------------------------------Célia Maria Cerejo Lopes dos Santos, Tesoureira da União de
Freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego,
em substituição do Senhor José Rocha Gonçalves.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encontravam-se a faltar os seguintes membros: -------------------------------Vera Lúcia Alves Portugal; ----------------------------------------------------------------João Paulo Monteiro Antunes; -----------------------------------------------------------António

Manuel

dos

Reis

Álvaro,

que

havia

justificado

antecipadamente a sua falta; ---------------------------------------------------------------------Isabel Maria dos Santos Flor de Sousa; -----------------------------------------------Joaquim Lopes de Abreu; -----------------------------------------------------------------António Carlos Reis da Fonseca Faria de Almeida; --------------------------------Maria Silvina Achando da Cruz Santos; -----------------------------------------------Manuel Matos Torres; ----------------------------------------------------------------------Luís Filipe Pinheiro da Costa; ------------------------------------------------------------Porfírio Miguel da Fonseca Galante, Presidente da Junta de
Freguesia de Prados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa
da Assembleia deu continuidade à sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------De acordo com o disposto no art.º 22.º, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Começou

por

intervir

o

Senhor

Deputado

José

Albano

cumprimentando todos os presentes. De seguida e relativamente ao
sucedido, referiu que considera que o abandono de uma sessão constitui
uma falta e qualificou a atitude como uma falta de respeito para com o povo
deste concelho, bem como, perante a oposição. Reiterou que este tipo de
atitudes não dignifica este órgão. ----------------------------------------------------------------No que concerne à justificação apresentada pela bancada, sobre o
horário das sessões, disse que também ele, sempre se debateu para que
fossem marcadas em horário noturno e até foi o primeiro Deputado a
apresentar essa proposta ainda no exercício de funções do Senhor Eng.º
Caetano como Presidente. No entanto, não é por essa razão que deixam de
ser membros desta Assembleia Municipal e estarem ao serviço dos
Celoricenses, que os elegeram para os representarem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o disposto no n.º 7, do art.º 22.º, 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 deu a palavra ao Senhor Vereador
José Luís Cabral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Vereador José Luís Cabral cumprimentou os presentes.
De seguida e relativamente ao horário das sessões, disse que todas as
Assembleias Municipais do Distrito se realizam durante o dia e as pessoas
quando são eleitas, têm de ter disponibilidade para assumir os cargos. Deu
conhecimento de que no dia de ontem, havia estado presente, em
representação do executivo, na reunião da Comissão Permanente, cujo
objetivo era preparar a Assembleia Municipal e nada foi referido pelo
Senhor Deputado Joaquim Abreu, relativamente a esta tomada de posição.
Efetivamente, a questão do horário foi debatida, tendo sido este executivo
apelidado de autista, no entanto, nada fazia prever o que acabou de
acontecer. Disse ainda, que quem realmente está preocupado com o
desenvolvimento do concelho, comparece, independentemente do horário
para o qual as sessões são marcadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes.
Felicitou os elementos da bancada do PPD-PSD/CDS-PP, que se
mantiveram na sala, uma vez que o objetivo destas sessões é debater os
problemas do concelho. Considera que os eleitores merecem todo o
respeito por parte de quem os representa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DA ATA DO DIA 12/12/2014 -------------------------------------Foi presente a ata n.º 5, referente à sessão ordinária do dia
12/12/2014, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia disse que o Senhor
Deputado Joaquim Abreu havia referido na reunião da Comissão
Permanente que pretendia efetuar alterações à ata da Assembleia
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Municipal, no entanto, e pelo facto de o Senhor Deputado não estar
presente terá de as apresentar numa próxima sessão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura e feitas as devidas alterações, foi a
mesma aprovada, por maioria, com 4 abstenções.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. RESUMO DO EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO DA
ASSEMBLEIA ----------------------------------------------------------------------------------------FALTAS JUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/12/2014 ----------Após apreciar o pedido e tendo o mesmo sido apresentado nos
prazos estabelecidos, a Mesa da Assembleia Municipal considerou
justificada a falta da Senhora Deputada: ------------------------------------------------------Natália Batista Nobre, Presidente da Junta de Freguesia de Ratoeira.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS INJUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/12/2014
--------Ana Isabel Lopes Correia; -----------------------------------------------------------------Alexandra Isabel Henriques Sena. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE --------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento
do expediente da Assembleia Municipal, documento cuja cópia se anexa a
esta ata, considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado
em pasta respeitante a esta reunião (1), que se encontra na secção de
apoio aos órgãos municipais, para quem pretenda consultar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. INFORMAÇÃO ESCRITA DO EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL, BEM COMO,
A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ------------------------------------------------Nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º
75/2013, de 12/9, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento por
escrito da atividade do Executivo, documento que se anexa a esta ata,
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considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta
respeitante a esta reunião (2). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse que o documento distribuído
continha toda a informação sobre a atividade municipal, desde a última
Assembleia Municipal, pelo que, se colocava à disposição dos Senhores
Deputados caso pretendessem algum esclarecimento. -----------------------------------De seguida, deu conhecimento da realização do Dia Internacional da
Proteção Civil, a realizar dia 1 de março, que terá lugar no Centro Cultural
de Celorico da Beira, acrescentando que esta iniciativa é organizada pela
autarquia, em parceria com a GNR, Bombeiros Voluntários e Centro de
Saúde de Celorico da Beira. Disse que faz parte do programa, um workshop
de suporte básico de vida. -------------------------------------------------------------------------Deu também conhecimento do evento Grande Rota das Aldeias
Históricas de Portugal, a decorrer no dia 20/3, em Linhares da Beira,
fazendo parte deste evento a inauguração do Posto de Turismo, bem como,
dos percursos pedestres, convidando os presentes a participarem. -------------------Fazendo referência às senhas de presença da Assembleia e Câmara
Municipal, informou que aquando da tomada de posse em 2005, a dívida
ascendia a 26.396,48€ e 1.495,96€, respetivamente. Neste momento,
encontram-se todas liquidadas, à exceção desta sessão. --------------------------------De seguida, deu conhecimento dos estágios atribuídos a esta
autarquia, no âmbito da 5.ª edição do PEPAL 2014/2015, sendo os mesmos
um total de 7. No que concerne à requalificação do Largo da Estação, deu
conhecimento de que foi enviado um ofício ao Senhor Presidente da
REFER, no sentido de informar qual o ponto de situação relativamente a
esta temática, uma vez que não tem havido qualquer tipo de intervenção no
espaço, estando o mesmo a degradar-se consideravelmente. --------------------------Referiu também o envio de um ofício dirigido ao Dr. Gil Barreiros,
solicitando uma audiência, com carater de urgência, a fim de tratar de
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assuntos relacionados com a prestação de cuidados de Saúde no concelho
de Celorico da Beira, no entanto, até hoje não obtiveram qualquer resposta.
--------No que concerne ao encerramento da unidade hoteleira de Linhares
da Beira, deu conhecimento de que a autarquia enviou um ofício dirigido ao
Senhor Presidente da Fundação INATEL, onde manifesta preocupação pela
suspensão da atividade no INATEL de Linhares da Beira. Em resposta, o
Senhor Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação
INATEL, informou que a suspensão sazonal da atividade na INATEL
Linhares da Beira integra-se numa política global que abrange várias
unidades hoteleiras e que visa minimizar os custos de exploração daquele
espaço, durante o período em que se regista menor afluência. -------------------------Deu conhecimento do montante aplicado no concelho de Celorico da
Beira, pela EDP, durante o ano de 2014, sendo o mesmo de 715.721,00€.
Disse que o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de
Celorico da Beira foi aprovado por despacho, exarado em 27/1/2015, pelo
Senhor Vice-Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas. Disse ainda, que este plano tem um período de vigência de 5
anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que o Turismo no concelho tem crescido consideravelmente,
acrescentando, que ao nível de dormidas nos estabelecimentos de
alojamento turístico, e em termos comparativos, o ano de 2013 teve um
aumento, relativamente a 2012, segundo dados do INE. Deu conhecimento
da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 30/2015, que diz respeito ao Regime
de

Delegação

de

Competências

nos

Municípios

e

Entidades

Intermunicipais. ---------------------------------------------------------------------------------------Felicitou o arqueólogo da autarquia, pelo trabalho desenvolvido na
Exposição “Aspetos da Romanização das Terras Beirãs entre Douro e
Tejo”, que decorreu no dia 24/2, no Museu da Guarda, em parceria com a
Câmara Municipal da Guarda, bem como, outras entidades. Deu também
conhecimento da Exposição Itinerante do Museu da Assembleia da
República – História do Parlamentarismo, que terá lugar no Centro Cultural
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de Celorico da Beira, de 3 a 30 de março, convidando todos os presentes a
visitarem. -----------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne à questão financeira, tem-se conseguido liquidar as
dívidas recentes, bem como, a dívida antiga através de alguns acordos de
pagamento, enquanto está a decorrer o processo para obtenção de
financiamento para a dívida. Disse que a dívida a terceiros no final de 2014
rondava os 20.325.000€, tendo-se reduzido a mesma em cerca de
1.500.000€, face a 2013. Como é do conhecimento geral a situação com as
AdZC impede uma maior redução. Deu conhecimento de que o município
em 2014 cumpriu com a redução de 10% do endividamento líquido, tendo
atingido aproximadamente 13%. Referiu que o empréstimo contratado ao
abrigo do PREDE em 2010 junto da CGD no montante de 2.511.933€ será
totalmente amortizado em março deste ano, sendo que em junho se
começará a amortizar o respetivo empréstimo do estado no valor de
1.674.622€. --------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda, que a Lei dos Compromissos obriga ao pagamento das
dívidas em 90 dias, o que ajuda na redução das mesmas, e o controlo dos
fundos disponíveis impede a assunção de despesas sem receita prevista.
Relativamente à redução dos pagamentos em atraso, a mesma não se
verifica, devido à situação com as AdZC, como referiu anteriormente.----------------De seguida, disse que de acordo com o previsto na Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, e na Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, o município está
obrigado a aderir ao Fundo de Apoio Municipal (FAM). Após reunião com a
Comissão Executiva do FAM, foram informados que seria mais vantajoso
para o município a adesão ao FAM, devido às taxas de juro mais
vantajosas, maior flexibilidade do plano, bem como, por estar previsto na
própria Lei a inclusão dos processos de internalização de empresas
municipais, e o financiamento será totalmente ao abrigo do estado, evitando
contratos com a banca. Deu conhecimento do início da elaboração de um
plano de internalização da EMCEL, nos termos da Lei em vigor. Neste
momento, está a proceder-se à adaptação do plano de reequilíbrio
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existente, ao FAM, devendo o mesmo ser entregue a 18/3, na comissão
executiva do FAM. -----------------------------------------------------------------------------------Referiu que é necessário continuar o esforço para reduzir ainda mais
a dívida em atraso, nomeadamente enquanto decorrem os procedimentos
para a obtenção de financiamento para liquidar a dívida em atraso. É
também necessário continuar a redução das despesas correntes, por forma
a cumprir os objetivos orçamentais do ano. Em 2014, as despesas
correntes diminuíram cerca de 560.137,86€, face a 2013 de acordo com os
dados provisórios, devendo em 2015 continuar-se a política de redução de
despesas. Disse ainda, que as despesas a assumir em 2015, quer
correntes, quer de capital, têm de ser rigorosamente analisadas, tendo em
conta as restrições orçamentais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Integrou a reunião o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Pardos, Porfírio Miguel da Fonseca Galante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referindo-se ao encerramento da Pousada de Linhares da Beira, o
Senhor Deputado José Albano sugeriu que o órgão Assembleia Municipal,
encete esforços junto do executivo municipal, com o intuito de angariar
novos investidores para o espaço em questão. Disse que é prioritário ter a
Pousada em funcionamento, em prol do desenvolvimento do concelho, bem
como, salvaguarda dos postos de trabalho existentes, sendo que esta
tomada de posição do Inatel representa um incumprimento do Protocolo
assinado entre as duas Instituições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento da existência de
um Protocolo entre o Município e o INATEL, que tem de ser cumprido.
Acrescentou que não é pretensão do executivo declinar o mesmo, contudo
é essencial saber qual a postura do INATEL neste processo, sendo que
esta tomada de posição da INATEL representa um incumprimento do
protocolo celebrado entre as duas instituições. ---------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. XXII CONGRESSO DA ANMP – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE
JUNTA E SEU SUBSTITUTO --------------------------------------------------------------------Pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, foi
presente ofício da ANMP, para se proceder à eleição de um Presidente de
Junta de Freguesia, bem como, do seu substituto, que, em representação
de todas as Juntas de Freguesia do Concelho, participará no XXII
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após consulta à Assembleia Municipal, acerca do método de votação,
foi deliberado pelos partidos políticos com assento nesse órgão, a eleição
por listas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Albano disse que a bancada do PS,
inicialmente, havia apresentado uma proposta no sentido de se manterem
os elementos eleitos no ano anterior, ou seja, como elemento efetivo o
Presidente da Junta de Freguesia de Minhocal, Senhor José Francisco
Gomes e como elemento suplente, o Presidente da Junta de Freguesia de
Maçal do Chão, André Diogo de Jesus Correia. No entanto, caso os
elementos da bancada do PPD-PSD/CDS-PP presentes, concordem,
propôs a apresentação de uma lista única, com elementos das duas
bancadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas bancadas, foi apresentada uma lista, designada por Lista A. -----------Lista A: -----------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Presidente da Junta de Freguesia do Minhocal, José
Francisco Gomes. -----------------------------------------------------------------------------------Suplente: Presidente da Junta de Freguesia do Baraçal, António dos
Santos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Posta a votação a proposta apresentada, foi a mesma aprovada,
por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. RELATÓRIO DA CPCJ ----------------------------------------------------------------Foi presente pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia uma
informação da CPCJ de Celorico da Beira, para a Assembleia Municipal
tomar conhecimento do Relatório de Atividades, referente ao ano de 2014,
documento cuja cópia se anexa a esta ata, considerando-se integralmente
reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta reunião (3),
ficando também à disposição dos Senhores Deputados para consulta, no
Gabinete de Ação Social da Autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------------------------------Nos termos do n.º 1, do art.º 21.º, do Regimento da Assembleia
Municipal de Celorico da Beira, procedeu-se à abertura de um período de
tempo para “Intervenção do Público”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve presente nesta reunião, o munícipe Senhor António Fonseca,
gerente da empresa CEAP, mais conhecida por “4 Quintas”. Disse que a
CEAP – Companhia de Empreendimentos Agro – Pecuários, Lda., é uma
empresa vocacionada para o desenvolvimento de atividades de produção,
apresentação e comércio no âmbito dos produtos naturais e tradicionais
caracterizadores da Região da Serra da Estrela. Deu conhecimento de que
a CEAP emprega 14 funcionários, sendo que, esse número poderá ser
maior, consoante a época. ------------------------------------------------------------------------Nesta sequência, manifestou o seu desagrado, pelo facto de a CEAP
não ter sido convidada a participar no certame da Feira do Queijo. Sempre
compreenderam, até hoje, a razão pela qual isso não acontecia, ou seja,
pelo facto de o certame ser direcionado apenas, para queijo serra da
estrela, no entanto, e com a alteração do modelo da feira, considera que
preenchem os requisitos de participação. Não compreende o porquê, desta
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discriminação, por parte do executivo. Referiu também, que os produtores
compram os animais à empresa CEAP e produzem o queijo que é
comercializado no certame. -----------------------------------------------------------------------Deu conhecimento de que havia sido contactado, pelo Senhor
Presidente da Junta de Freguesia do Minhocal, José Francisco Gomes, a
quem deixou um agradecimento público, pela amizade e apoio que tem
demonstrado, no sentido de autorizar a passagem de uma caminhada,
integrada no âmbito da Feira do Queijo, pela quinta. Acrescentou, que a sua
resposta foi no sentido negativo, uma vez que também não haviam sido
convidados para o certame. -----------------------------------------------------------------------Focou ainda um outro assunto, que diz respeito a um projeto da
CEAP, para vedação do pastorício, no âmbito de PRODER, que exige que
as vedações sejam alvo de licença camarária, tendo a autarquia notificado o
requerente a pagar uma taxa de 4290€. Solicitou via ofício, a isenção de
taxas, mas o pedido foi indeferido. Questiona, o que fazer relativamente a
este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne à Feira do Queijo, o Senhor Deputado José
Albano disse que o objetivo deste certame é a divulgação do queijo Serra
da Estrela e queijo curado de ovelha, confecionado com leite de ovelha das
raças churra, mondegueira e bordaleira. Pretende-se nos próximos
certames, incluir os diferentes tipos de queijo produzidos no concelho.
Esclareceu que a empresa CEAP, onde o Senhor António Fonseca é
gerente, não foi convidada, uma vez que produz queijo curado com leite de
ovelha de raça diferente das homologadas para a confeção de queijo Serra
da Estrela e o certame era direcionado para o queijo Serra da Estrela,
sendo certo, que possivelmente no próximo certame, já poderão estar
criadas condições para a participação. --------------------------------------------------------Deu conhecimento de que a caminhada pela “Rota do Queijo”, tinha
como objetivo proporcionar uma prova dos vários tipos de queijo, bem
como, dar a conhecer o local onde o mesmo é produzido, sendo
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posteriormente efetuada a respetiva divulgação, sendo que por opção da
CEAP, tal visita não se pode concretizar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O munícipe Senhor António Fonseca referiu que a CEAP não é uma
indústria de queijo, a sua função é a transformação do leite em queijo. Disse
que valoriza o passo que foi dado em termos de organização, no entanto,
acrescentou que em certames anteriores estiveram presentes produtores
que não têm queijo certificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu os parabéns à empresa CEAP,
pelos investimentos que têm efetuado e pelos postos de trabalho criados.
No que concerne à taxa a pagar por esta empresa para o projeto de
vedação, disse que a mesma está de acordo com o regulamento em vigor. --------Esteve presente nesta sessão, o munícipe Senhor Ivo Borrego, na
qualidade de membro da Confraria do Borrego, para esclarecer um assunto
focado na última Assembleia Municipal pelo Senhor Deputado Manuel
Torres, relativamente ao subsídio de 8.000€ atribuído à Confraria, pela
Câmara Municipal. Esclareceu que o subsídio foi atribuído no âmbito do
PAA, tal como acontece com outras associações do concelho. Deu
conhecimento de que desde da VI edição do Festival do Borrego, o mesmo
é organizado pela Confraria em parceria com a Câmara Municipal. Referiu
que a Confraria se iniciou com a realização do I Festival do Borrego, no
entanto, só foi legalmente constituída em 2009, com o intuito de promover o
borrego da zona da Serra da Estrela. A Confraria é constituída por 50
elementos, confrades e confreiras, todos eles em regime de voluntariado. ----------No que concerne às despesas efetuadas no âmbito do Festival do
Borrego, apresentou cópia de todo o procedimento, nomeadamente
despesas efetuadas no concelho e receitas obtidas com o evento, para
conhecimentos dos Senhores Deputados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia desejou a todos os
presentes uma Feliz Páscoa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalizada a ordem de trabalhos e nada mais havendo a tratar, a
sessão foi dada por encerrada pela Senhora Presidente da Mesa da
Assembleia, eram 12:50h, da qual se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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