Ata n.º 3/2016 de 30/06/2016

---------------------------------------ATA N.º 3/2016 -----------------------------------------------Aos 30 dias do mês de junho de 2016, pelas 20:30h, 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. --------------------------------De seguida, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia
informou que, em virtude do Senhor Deputado António Manuel dos Reis
Álvaro, ter solicitado renúncia ao mandato de Deputado Municipal, no dia
27/06/2016, nos termos da Lei, foi convocado o membro seguinte da lista do
PS, Senhor João Manuel Gaspar de Andrade, para estar presente e nos
termos da lei assumir funções. -------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada compareceram a esta sessão os seguintes
membros: ---------------------------------------------------------------------------------------------Vera Lúcia Alves Portugal; ----------------------------------------------------------------José Albano Pereira Marques; -----------------------------------------------------------João Paulo Monteiro Antunes; -----------------------------------------------------------João Manuel Gaspar de Andrade; ------------------------------------------------------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; ---------------------------------------------Hélder Achando Costa; --------------------------------------------------------------------Luís Filipe Pinheiro da Costa; ------------------------------------------------------------António dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia do Baraçal; ----------Júlio Cruz, Presidente da Junta de Freguesia de Casas do Soeiro; ----
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--------Bruno Alexandre Castro de Almeida, Presidente da Junta de
Freguesia de Fornotelheiro; -----------------------------------------------------------------------Luís Bernardo Pina Mimoso, Presidente da Junta de Freguesia de
Linhares da Beira; -----------------------------------------------------------------------------------André Diogo de Jesus Correia, Presidente da Junta de Freguesia de
Maçal do Chão; ---------------------------------------------------------------------------------------António Joaquim Fernandes Gomes, Presidente da Junta de
Freguesia da Mesquitela; --------------------------------------------------------------------------José Francisco Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de
Minhocal; -----------------------------------------------------------------------------------------------Porfírio Miguel da Fonseca Galante, Presidente da Junta de
Freguesia de Prados; -------------------------------------------------------------------------------Natália Batista Nobre, Presidente da Junta de Freguesia de Ratoeira;
--------Aires Manuel da 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; -----------------------------------------------------------------Teresa Susana Ferreira Tente, Presidente da União de Freguesias de
Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais; -----------------------------------------António da Fonseca Ascensão, Presidente da União de Freguesias
de Rapa e Cadafaz; ---------------------------------------------------------------------------------José Rocha Gonçalves, Presidente da União de Freguesias de
Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta sessão e não justificaram atempadamente a sua
ausência, os seguintes membros: ------------------------------------------------------------Manuel Matos Torres; ----------------------------------------------------------------------Davide Lopes Pereira, Presidente da Junta de Freguesia da
Carrapichana; -----------------------------------------------------------------------------------------António Manuel Pinto Patrício, Presidente da Junta de Freguesia de
Lageosa do Mondego. -----------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu as boas vindas
ao Senhor Deputado João Andrade, desejando um trabalho profícuo no
desempenho das suas funções e em prol do concelho de Celorico da Beira.
--------De seguida, leu uma carta enviada pelo Senhor Eng.º António Manuel
dos Reis Álvaro e que de seguida se transcreve: -------------------------------------------“Em primeiro lugar, foi uma grande honra para mim, por razões de
“consciência cívica”, poder exercer o cargo de Deputado Municipal para o
qual fui eleito em 3 mandatos consecutivos. No entanto, e por motivos de
ordem profissional tomei a difícil decisão de renunciar ao cargo para o qual
fui eleito de Deputado Municipal. ----------------------------------------------------------------Por uma questão de respeito por este órgão e pelos eleitores de
Celorico da Beira, entendi que deveria escrever esta comunicação que a
Senhora Presidente da Assembleia Municipal fará o favor de ler na próxima
reunião da Assembleia Municipal. Queria aproveitar esta oportunidade para
dar uma palavra especial de agradecimento à Dr.ª Isabel Janelas. --------------------A Dr.ª Ana Janelas colocou sempre a sua energia, a sua experiência,
e o seu profissionalismo, na defesa dos valores democráticos e do prestígio
desta Assembleia Municipal, como órgão de debate aberto e de controlo
democrático do Executivo Camarário. Foi para mim um enorme privilégio, e
uma gratificante experiência, conviver e trabalhar com a Sr.ª Dr.ª nestes
últimos 7 anos.----------------------------------------------------------------------------------------Aos Senhores Deputados queria também deixar uma palavra de
apreço. De uma forma geral, foram aqui debatidos os vários assuntos com
elevação, correção, educação e respeito pela democracia. A vossa atuação
dignificou e prestigiou esta Assembleia. Tenho amigos nas diversas
bancadas e sabemos entre nós discutir política com elevação, e não é o
debate político que vai “beliscar” essa amizade e estima. --------------------------------Queria também agradecer ao Executivo (especialmente aos meus
amigos Zézé e Zé Luís) os momentos que vivemos juntos, e já lá vão mais
de 10 anos. Quero também deixar uma palavra de apreço e de amizade a
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um deputado municipal (o meu amigo José Albano), que com a sua
juventude, capacidade de decisão, de trabalho, ambição e coragem de
assumir compromissos, conseguiu alcançar diversas metas e objetivos que
pareciam impossíveis de alcançar, nomeadamente ser eleito Deputado da
Assembleia da República, Presidente da Federação Distrital do PS, Diretor
da Segurança Social, entre outros cargos e funções. És um exemplo, de
que, com trabalho, dedicação, espírito de sacrifício e ambição, se podem
alcançar todos os nossos objetivos. ------------------------------------------------------------Espero que todos os outros Celoricenses também consigam alcançar
e superar estas metas, independentemente da força política pela qual sejam
eleitos. Celorico da Beira necessita desse espírito de ambição. ------------------------Apesar de deixar de estar presente neste órgão, contem como
sempre, com a minha amizade, colaboração e conhecimentos para
humildemente contribuir para o progresso e desenvolvimento de Celorico da
Beira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Desejo as maiores felicidades para todos. Muito obrigado e até
sempre.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia
proferiu o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------“Neste momento, em que o Senhor Eng.º Álvaro deixa esta
Assembleia Municipal, não posso deixar de aqui registar algumas palavras
de agradecimento, quer em meu nome pessoal, quer como Presidente
desta Assembleia Municipal, pelos sete anos que aqui esteve connosco. -----------Pelo seu desempenho como Deputado e 1.º Secretário, honesto,
democrata, correto e sempre disponível, foi para mim, extremamente
gratificante, ter tido como 1.º Secretário desta Assembleia Municipal uma
pessoa com o gabarito pessoal, intelectual e político do Senhor Eng.º
Álvaro. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por isso, quero aqui deixar uma vez mais, o meu mais sentido bemhaja ao Senhor Eng.º Álvaro e desejar-lhe as maiores felicidades.” ------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Silvina Santos subscreve, em nome pessoal,
as palavras preferidas pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 1.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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Joaquim Abreu disse que à semelhança de
outras votações, a sua bancada não irá apresentar qualquer proposta. Na
sua opinião, o elemento a indicar deverá ser apresentado apenas, pela
bancada do PS, uma vez que o elemento anterior havia sido eleito através
de lista mais votada, apresentada pelo PS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELEIÇÃO DO 1.º SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA ---------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia solicitou que a
bancada do PS apresentasse o elemento a integrar a Mesa da Assembleia
Municipal, na qualidade de 1.º Secretário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Albano em nome da bancada do PS
propôs o seguinte elemento: ----------------------------------------------------------------------Filipe Miguel Rosa Guerra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, a Assembleia Municipal, concordou com a
proposta apresentada, integrando a Mesa da Assembleia Municipal, na
qualidade de 1.º Secretário, o Senhor Deputado Filipe Miguel Rosa
Guerra. ------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes nesta sessão, o Senhor Vice-Presidente da
Câmara Municipal, José Luís Saúde Cabral, o Senhor Vereador Manuel
António de Almeida Portugal e a Senhora Vereadora Maria do Céu Neves
Martins Louro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum para funcionamento da Assembleia
Municipal, a Senhora Presidente da Mesa Assembleia, secretariada pelos
Senhores Deputados, Filipe Miguel Rosa Guerra e Flávio Manuel Granjal de
Sá, na qualidade de primeiro e segundo secretários respectivamente,
declarou aberta a 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento
de que havia sido solicitado por um elemento da Assembleia Municipal, que
as senhas de presença fossem distribuídas 5m antes do final da sessão,
por forma a evitar alguns constrangimentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da União de Freguesias de Celorico (São
Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego pretendeu saber qual o
ponto

de

situação

relativamente

ao

abaixo-assinado

entregue

na

Assembleia Municipal e subscrito pela população de Celorico da Beira,
solicitando o restabelecimento do estacionamento temporário de 10m, na
Rua Sacadura Cabral, facilitando assim, o fluxo de clientes para o comércio
local, bem como, a isenção do pagamento de estacionamento na Vila de
Celorico da Beira, em épocas festivas (Carnaval, Páscoa e Natal).-------------
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--------De seguida, solicitou, se possível, a requalificação da estrada entre
Celorico da Beira/Fornos de Algodres, por se encontrar bastante danificada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento
de que o abaixo-assinado foi encaminhado para o Executivo Municipal, por
forma a ser analisada a sua viabilidade. Após análise da Técnica, foi
comunicado de que tal situação não era viável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado António Faria colocou algumas questões
relativas à funcionária desta autarquia, Alexandra Monteiro, nomeadamente
quais as funções que desempenha, em que local e horário, bem como, o
período de férias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Albano começou por dizer que hoje a
Assembleia Municipal de Celorico da Beira, vê sair um amigo de longa data,
António Álvaro, que por motivos profissionais, teve necessidade de terminar
a sua participação num órgão, onde desenvolveu funções desde 2005. -------------Felicitou dois jovens que hoje assumiram funções na Assembleia
Municipal de Celorico da Beira, João Andrade que se estreia enquanto
Deputado Municipal e Deputado Filipe Guerra, eleito como 1.º Secretário da
Mesa da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------Por fim, apresentou um Voto de Louvor ao Senhor Eng.º António
Álvaro, pela dedicação e empenho demonstrado ao longo dos anos nesta
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Ana Correia apresentou uma recomendação,
relativa à instalação da Loja do Cidadão no Bairro de Santa Luzia e que de
seguida se transcreve:------------------------------------------------------------------------------“O Bairro de Santa Luzia é dos maiores bairros habitacionais de
Celorico da Beira e foi outrora um bairro cheio de vida, movimento, alegria e
onde dava prazer habitar.-------------------------------------------------------------------
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--------Como todas as localidades do Interior, sejam elas cidades, vilas,
aldeias, bairros ou ruas, tem vindo a perder população e alguma dinâmica,
principalmente desde a deslocação das instalações do Centro de Saúde
para o outro lado da Vila. --------------------------------------------------------------------------No entanto, há quem teime em lá continuar a habitar e até a investir
em pequenas empresas, poucas é verdade, mas lá continuam com grande
esforço. -------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente, é do conhecimento comum, que a existência de
serviços públicos é sempre geradora de algum movimento, e tendo
conhecimento da possível instalação de duas Lojas do Cidadão para o
concelho de Celorico da Beira, tendo em conta que é a única zona da Vila
que não possui nenhum serviço público, venho propor, que considere a
hipótese de instalar a loja do Cidadão no Bairro de Santa Luzia, pois a
concretizar-se esta escolha, o Bairro de Santa Luzia ganhará, certamente,
outro fulgor, os estabelecimentos comerciais lá existentes poderão ter outra
dinâmica e quiçá, a instalação de novas empresas possa vir a concretizarse.” --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o disposto no n.º 7, do art.º 22.º, do Regimento da
Assembleia Municipal, usou da palavra o Senhor Vice-Presidente da
Câmara Municipal, para prestar os esclarecimentos solicitados pelos
Senhores Deputados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os
presentes. De seguida, e em resposta ao Senhor Presidente da União de
Freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego,
sobre a possível requalificação da estrada entre Celorico da Beira/Fornos
de Algodres, deu conhecimento de que essa situação está em análise. -------------De seguida, e relativamente às questões colocadas pelo Senhor
Deputado António Faria, informou que a funcionária em causa desempenha
funções no edifício da Biblioteca Municipal, mais concretamente na sala
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infanto-juvenil, no horário praticado pela administração pública, ou seja, das
9h às 17h. No que diz respeito ao período de férias, desconhece o mesmo,
contudo poderá deslocar-se, na qualidade de Deputado Municipal, à Secção
de Recursos Humanos e solicitar essa informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor
Vereador Manuel Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Portugal solicitou que os Senhores
Presidente

das

Juntas

de

Freguesia

dessem

conhecimento

aos

pais/encarregados de educação dos alunos que, no ano letivo de
2016/2017, frequentarão o 1.º ano, do 1.º ciclo, do Ensino Básico (a
primeira classe), que não procedam à aquisição dos manuais escolares das
disciplinas de Português, Matemática e Estudo do Meio, uma vez que eles
serão distribuídos gratuitamente, medida prevista no n.º 1, do art.º 127.º, da
Lei n.º 7-A/2016, de 17 de março. ---------------------------------------------------------------Os pais/encarregados de educação deverão deslocar-se à Escola
Básica e Secundária Sacadura Cabral, no início do mês de setembro, a fim
de proceder ao levantamento, a título de empréstimo, dos manuais
escolares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminadas as intervenções dos Senhores Deputados foi posto a
votação o Voto de Louvor e Recomendação apresentados, de acordo com o
disposto no n.º 5, do art.º 22.º, do Regimento da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTO DE LOUVOR A ANTÓNIO MANUEL DOS REIS ÁLVARO ------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com uma
abstenção, aprovar o Voto de Louvor apresentado pelo Senhor
Deputado José Albano, ao Senhor Eng.º António Manuel dos Reis
Álvaro, pela dedicação e empenho, demonstrado ao longo dos anos
enquanto Deputado da Assembleia Municipal. -----------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO “INSTALAÇÃO DA LOJA DO
CIDADÃO NO BAIRRO DE SANTA LUZIA” ------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de recomendação ao executivo camarário, apresentada pela
Deputada Ana Correia, no sentido de que a Loja do Cidadão seja
instalada no Bairro de Santa Luzia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia propôs uma alteração
à Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração
da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando a Ordem do Dia a ser a seguinte: -----------------------------------------1. 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GOP’S DE 2016; --------------------------2. CONTAS CONSOLIDADAS DE 2015; ---------------------------------------------3.

DELEGAÇÃO

DE

COMPETÊNCIAS

NA

COMUNIDADE

INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA (CIM-BSE),
REFERENTE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS MUNICIPAIS; ------------------------------------------------------------------4. APROVAÇÃO DA ATA DO DIA 29/04/2016; ------------------------------------5. RESUMO DO EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO DA
ASSEMBLEIA; ---------------------------------------------------------------------------------------6. INFORMAÇÃO ESCRITA DO EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL, BEM COMO,
A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO; -----------------------------------------------7. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS –
PROPOSTA DE ADESÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GOP’S DE 2016 -------------------
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--------Foi presente para aprovação, a 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP’s
de 2016, documento cuja cópia se anexa a esta ata (1), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu a palavra ao técnico, Dr.
José Tavares, para fazer a apresentação do documento. O Técnico disse
que a 1.ª revisão ao Orçamento e GOP’s de 2016 agora apresentada é
essencial para transitar o saldo orçamental do ano anterior no valor de
170.870,90€. Esta receita adicional, em conjunto com diversos ajustes a
diversos projetos, permite reforçar diversas rubricas da despesa,
nomeadamente, a criação de uma rubrica relativa à cobertura de prejuízos
da EMCEL; previsão para 2017 e 2018 das despesas com requalificação
de infraestruturas de saneamento, no âmbito de uma candidatura ao
POSEUR; criação de uma rubrica para a realização de uma transferência
para a CIM-BSE; criação de uma rubrica relativa aos juros do empréstimo
do PREDE e reforço da rubrica relativa ao capital do empréstimo do
PREDE tendo em consideração que o mesmo ainda não foi reestruturado
no âmbito do FAM. ----------------------------------------------------------------------------------Referiu-se à candidatura ao POSEUR – Ciclo Urbano da Água,
dando conhecimento de que foi publicado a 31/3/2016, o aviso para
apresentação de candidaturas até ao dia 30/6/2016. Para este aviso são
elegíveis as intervenções necessárias a efetuar nas fossas municipais e
descritas no “Plano de Ação”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Joaquim Abreu referiu-se à candidatura ao
POSEUR – Ciclo Urbano da Água, lamentando o que tem acontecido ao
longo dos anos ao nível do saneamento, apesar dos vários alertas
efetuados. É pretensão desta bancada que a candidatura seja aprovada,
sob pena de o município continuar a ser alvo de coimas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Senhora Deputada Vera Portugal disse que a informação que
acompanha a revisão refere que o prazo para apresentar candidaturas
decorre até às 18h do dia 30/6, ou seja, hoje. Contudo, e uma vez que esta
reunião foi marcada para as 20:30h, questiona o procedimento adotado pela
autarquia para preencher este requisito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o técnico, Dr. José Tavares, deu conhecimento de que
foi enviada uma declaração onde o município se compromete a inscrever a
referida operação no Plano de Atividades e Orçamentos, de forma ajustada
ao montante de investimento e calendarização de execução previstos, no
ano de 2017 e nos anos seguintes de programação da operação, de modo
a garantir a adequada cobertura orçamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
1.ª Revisão ao Orçamento e GOP’s do ano de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. CONTAS CONSOLIDADAS DE 2015 ----------------------------------------------Foi presente para apreciação, as Contas Consolidadas de 2015 do
Município de Celorico da Beira, documento cuja cópia se anexa a esta ata
(2), considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em
pasta respeitante a esta reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu a palavra ao técnico, Dr.
José Tavares, para fazer a apresentação dos documentos. Começou por
dizer que as contas consolidadas são a junção das contas individuais das
entidades que compõem o grupo municipal (Município e EMCEL), onde são
excluídas as operações entre as duas entidades (compras, vendas,
participação financeira, transferências, etc.). Dão uma ideia da situação
financeira do grupo municipal como um todo. Essencialmente, os valores
dos balanços e das demonstrações de resultados das duas entidades são
somados, e subtraídas as operações recíprocas entre as entidades. ----------
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--------Disse que no balanço são excluídos no ativo os valores da
participação financeira do Município na EMCEL, são ajustados os valores
de imobilizado da EMCEL de acordo com o POCAL, e são eliminadas as
dívidas do Município à EMCEL. No balanço são excluídos dos capitais
próprios os valores da participação financeira do Município que compõe o
capital da EMCEL, são excluídos os valores das provisões relativas à
participação financeira, e é onde se refletem os ajustes dos critérios de
homogeneização de valores entre POCAL e o SNC, bem como são
ajustados valores de anos anteriores. ----------------------------------------------------------Já no passivo do balanço, também são excluídos os valores em
dívida do município à EMCEL. Na demonstração de resultados, são
eliminadas as despesas e receitas que cada entidade teve entre si (faturas
de bens e serviços ao município, subsídio à exploração à EMCEL), o que dá
um resultado líquido do grupo municipal. Existem outros documentos
consolidados como os mapas de ativo bruto, endividamento de médio e
longo prazo, provisões, fluxos de caixa e fluxos financeiros. Os mais
relevantes são o anexo às demonstrações financeiras e o relatório de
gestão. --------------------------------------------------------------------------------------------------Continuou dizendo, que houve uma grande redução da dívida do
grupo consolidado em relação a 2014, ou seja, 1.134.360,23€. A dívida
reduziu tanto na EMCEL, como no município, também devido à Lei dos
Compromissos. Os proveitos do grupo diminuíram 839.184,66€, os custos
aumentaram 260.891,65€, o que fez com que o resultado líquido diminuísse
em 1.100.176,31€, face a 2014. -----------------------------------------------------------------Disse ainda, que a EMCEL continua a ter uma grande dependência
do município, as operações recíprocas eliminadas na demonstração de
resultados totalizaram 453.801,91€. Este valor é inferior ao verificado em
2013, essencialmente por causa da redução do subsídio à exploração
atribuído em 2015 e redução dos serviços prestados. No entanto, as
relações com o município correspondem a 79% das receitas totais da
EMCEL. O resultado líquido do grupo foi de 1.452.290,18€, uma diminuição
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face ao ano anterior, reflexo das contas individuais já analisadas e
aprovadas em abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Joaquim Abreu referiu que à semelhança da
decisão tomada aquando a aprovação das contas na sessão de abril,
também irão abster-se nas contas ora apresentadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado João Paulo Antunes congratulou-se pela
diminuição do passivo em 1.134.360,23€, face a 2014, bem como, do
passivo bancário e custos financeiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

Assembleia

Municipal

aprovou,

por

maioria,

com

9

abstenções, as contas consolidadas do ano de 2015, do Município de
Celorico da Beira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

DELEGAÇÃO

DE

COMPETÊNCIAS

NA

COMUNIDADE

INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA (CIM-BSE),
REFERENTE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------Foi presente o documento em título, o qual mereceu parecer
favorável do executivo, em reunião de Câmara, realizada no dia 21/06/2016,
documento cuja cópia se anexa a esta ata (3), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento de que a
Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprova o Regime Jurídico do Serviço
Público de Transportes de Passageiros, refere que os municípios são as
autoridades de transportes competentes quanto aos serviços públicos de
transporte de passageiros municipais. Refere ainda, que as comunidades
intermunicipais são as autoridades de transportes competentes quanto aos
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serviços públicos de transporte de passageiros intermunicipais que se
desenvolvam integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica. ------------Nesta sequência, as competências de planeamento, organização,
operação,

atribuição,

fiscalização,

investimento,

divulgação

e

desenvolvimento do serviço público de transporte de passageiros, passam
a ser assumidas por autoridades de transportes locais, sejam municípios,
ou entidades intermunicipais. ---------------------------------------------------------------------Deu conhecimento da realização de uma reunião da CIM-BSE, no
dia 14/6/2016, onde ficou decidido que todos os municípios delegariam a
competência deste regime à CIM-BSE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia deliberou, por unanimidade, autorizar a Delegação
de

Competências

dos

Serviços

Públicos

de

Transportes

de

Passageiros Municipais à entidade intermunicipal, CIM-BSE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. APROVAÇÃO DA ATA DO DIA 29/04/2016 -------------------------------------Foi presente a ata n.º 2, referente à sessão ordinária do dia
29/04/2016, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura e não havendo alterações a efetuar, foi
a mesma aprovada, por maioria, com 10 abstenções, por não terem
estado presentes na referida sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. RESUMO DO EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO DA
ASSEMBLEIA ----------------------------------------------------------------------------------------FALTAS INJUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/04/2016
--------João Paulo Monteiro Antunes; -----------------------------------------------------------Bruno Alexandre Castro de Almeida, Presidente da Junta de
Freguesia de Fornotelheiro; ----------------------------------------------------------------
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--------Marco Paulo de Andrade Rodrigues, Presidente da União de
Freguesias de Açores e Velosa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE --------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento do
expediente da Assembleia Municipal, documento cuja cópia se anexa a esta
ata (4), considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em
pasta respeitante a esta reunião, que se encontra na secção de apoio aos
órgãos municipais, para quem pretenda consultar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. 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 Vice-presidente da Câmara deu conhecimento
por escrito da atividade do Executivo, documento que se anexa a esta ata
(5), considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em
pasta respeitante a esta reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS –
PROPOSTA DE ADESÃO ------------------------------------------------------------------------Pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia foi presente
proposta que de seguida se transcreve: -------------------------------------------------------“Com o objetivo de valorizar o papel das Assembleias Municipais, na
organização democrática dos municípios, foi fundada, recentemente, a
Associação de Eleitos das Assembleias Municipais, cujos sócios fundadores
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serão os subscritores da escritura pública e todos os que se filiarem durante
o presente ano de 2016. ---------------------------------------------------------------------------Tendo sido convidada a integrar esta Associação, venho propor à
Assembleia Municipal que esta adesão, que, podendo ser a título pessoal e
individual, de acordo com os atuais estatutos, se faça na qualidade de
Presidente da Assembleia, para garantir, que possíveis, futuras alterações,
aos atuais estatutos, mantenham a qualidade de associado fundador a
todos os Presidentes da Assembleia Municipal de Celorico da Beira, com
todos os direitos que tal condição vier a consagrar.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia solicitou que este
assunto fosse retirado da ordem de trabalhos, por considerar que existem
alguns aspetos que carecem de mais informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia deliberou, por unanimidade, retirar este assunto
da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”, não tendo havido inscrições. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 21:30h, da qual se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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