Ata n.º 2/2018 de 29-03-2018

----------------------------------- ATA N.º 2/2018 ---------------------------------------------------Aos 29 dias do mês de março de 2018, pelas 20:00H, no Salão Nobre
dos Paços do Município de Celorico da Beira, reuniu Extraordinariamente a
Assembleia Municipal, sob a presidência da Senhora Presidente da
Assembleia Municipal, Denise do Nascimento Fragona, estando presentes
os seguintes membros: -----------------------------------------------------------------------------Joaquim Lopes de Abreu; -----------------------------------------------------------------Olga Maria Pereira Marques; -------------------------------------------------------------Augusto Miguel Almeida do Espírito Santo; ------------------------------------------Albino Freire Bárbara; ----------------------------------------------------------------------Maria Antónia Melo e Sá Lucas da Silva; ---------------------------------------------José António Rodrigues de Sousa; -----------------------------------------------------António Carlos Reis da Fonseca Faria de Almeida; --------------------------------Jónatas da Fonseca Farias Rodrigues; ------------------------------------------------Cláudia Maria Geraldes Aguiar;----------------------------------------------------------Flávio Manuel Granjal de Sá; -------------------------------------------------------------Helena Susana Cardoso Belo; -----------------------------------------------------------João Manuel Gaspar de Andrade; ------------------------------------------------------Joaquim de Almeida; -----------------------------------------------------------------------Armando Augusto, Presidente da Junta de Freguesia do Baraçal; ------------Davide Lopes Pereira, Presidente da Junta de Freguesia da
Carrapichana; -----------------------------------------------------------------------------------------António Fernando de Jesus Pinto, Presidente da Junta de Freguesia
de Casas do Soeiro;---------------------------------------------------------------------------------João Paulo Pinheiro Machado, Presidente da Junta de Freguesia do
Fornotelheiro; -----------------------------------------------------------------------------------------Rui Filipe da Fonseca Ascensão, Presidente da Junta de Freguesia
de Lageosa do Mondego; --------------------------------------------------------------------------Luís Bernardo Pina Mimoso, Presidente da Junta de Freguesia de
Linhares da Beira; ---------------------------------------------------------------------------25
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--------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; -----------------------------------------------------------------------------------------------João Carlos Ferreira dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia
de Prados; ---------------------------------------------------------------------------------------------Susana Maria Dias Cabral Figueiredo, Presidente da Junta de
Freguesia da Ratoeira; -----------------------------------------------------------------------------Filipe Miguel Rosa Guerra, Presidente da Junta de Freguesia de Vale
de Azares; ---------------------------------------------------------------------------------------------Rui Manuel Dias Bernardo, Presidente da União de Freguesias de
Açores e Velosa; -------------------------------------------------------------------------------------António Carlos Nunes Gomes, 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; ---------------------------------------------------------------------------------Sara Margarida da Fonseca Cabral Rodrigues, Secretária da União
de Freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do
Mondego, em substituição do Senhor José Rocha Gonçalves. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta sessão e justificaram atempadamente a sua
ausência, os seguintes membros: ------------------------------------------------------------Ana Isabel Lucas Cabral Janelas; -------------------------------------------------------Alexandra Raquel da Fonseca Monteiro ----------------------------------------------Ana Isabel Lopes Correia----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes nesta sessão, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Carlos Manuel da Fonseca Ascensão e os Senhores Vereadores
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José Albano Pereira Marques, António Graça Silva, Bruno Alexandre Castro
de Almeida e Júlio Manuel dos Santos. -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum para funcionamento da Assembleia
Municipal, a Senhora Presidente da Mesa, secretariada pela Senhora
Deputada Maria Antónia Melo e Sá Lucas da Silva e pelo Senhor Deputado
Augusto Miguel Almeida do Espírito Santo, na qualidade de primeiro e
segundo secretários respetivamente, declarou aberta a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GOP‘S 2018 ---------------------------------Foi presente para aprovação, a 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP’s
de 2018, documento cuja cópia se anexa a esta ata (1), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao
Senhor Presidente da Câmara que começou por dizer que sobre esta
revisão orçamental, haverá algumas antecipações para 2018 de projetos
inicialmente previstos para 2019, que serão os projetos relativos ao
“Edifício de apoio ao Parque de Estacionamento e Centro Histórico” e
“Requalificação do Largo da Corredoura e relocalização do Monumento de
Nossa Senhora de Fátima”. Estes projetos deverão estar concluídos até
31/12/2018 de acordo com a candidatura do PARU. --------------------------------
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--------Bem como, uma antecipação para 2018 do “Plano de eficiência
energética Beiras e Serra da Estrela – Iluminação pública. Este projeto
será antecipado em detrimento do projeto das piscinas. Foi, então, decidido
aplicar a verba que vem no âmbito do Programa de Eficiência Energética
da Administração Pública ENE2020 destinada à intervenção das piscinas,
a nível de iluminação pública, que trará um maior retorno em termos de
poupança, o que permitirá intervencionar as piscinas a médio prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Miguel Espírito Santo cumprimentou todos os
presentes e afirmou que concordava com a estratégia de investimento que
tinha sido apresentada, pedindo coragem política ao atual executivo para
que após a análise da situação efetiva do atual edifício, que como referido
apresentava elevados riscos e poderia tornar-se num investimento falhado
(como tem vindo a acontecer) tomasse uma de duas medidas. Propôs que
se investisse o dinheiro da poupança conseguida nas atuais piscinas ou se
achassem mais benéfico a construção de um novo edifício para as piscinas
municipais e se requalificasse o atual para outro uso. -------------------------------------Questionou ainda se Celorico da Beira teria massa crítica suficiente
para um investimento numa infraestrutura deste tipo, quando hoje em dia a
cooperação intermunicipal é o mais usual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse que o assunto é complexo e
que tem de se ter coragem para não se tomarem decisões precipitadas,
correndo-se o risco de encerrar o Edifício das Piscinas pouco tempo depois
de abrir. Disse também não haver a certeza de que aquele Edifício depois
de uma intervenção adequada não possa estar a funcionar, pois Celorico
da Beira merece e justifica-se em termos de presente e de futuro. Ainda
relativamente às Piscinas Municipais disse que eram um equipamento
essencial no que se refere à prática desportiva. Disse também não haver
verba para a construção de umas Piscinas novas, o que ficaria em 1M€,
mas haverá a possibilidade de se intervencionar o que já existe e o
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problema mais grave é o tanque mais pequeno, cuja resolução passará por
fechar esse mesmo espaço e ficar-se com o tanque maior em
funcionamento, o que será muito bom. A estrutura tem o seu valor e terá de
ser aproveitada e a intervenção naquele espaço será a saída mais viável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado António Faria de Almeida no uso da palavra
cumprimentou todos os presentes e disse concordar com as luminárias em
LED’s. Questionou depois o Senhor Presidente da Câmara sobre qual a
área que iria ser abrangida e se o Estádio Municipal também seria
intervencionado nessa matéria. Interrogou ainda se nas Piscinas
Municipais foi feito algum estudo geotécnico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara tomou a palavra e disse que
relativamente à rede pública de iluminação a mudança que irá existir
também abrangerá monumentos, nomeadamente o Castelo e o Estádio
Municipal. No que respeita à área a ser intervencionada em termos de
luminárias cingir-se-á a metade do Concelho, o que corresponderá a 7000
luminárias que serão alteradas. Disse ainda que se o investimento é nosso
o retorno em termos de poupança será maior. -----------------------------------------------Relativamente às Piscinas disse que se fizeram alguns estudos e
que estes revelaram problemas respeitantes ao tanque pequeno. Mas para
além deste problema também existem outras questões relacionadas com
os custos energéticos e as canalizações que também serão um risco.
Tendo em conta tudo isto, a intervenção terá de ser grande para colmatar
todos esses problemas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Joaquim Abreu disse que não veria qualquer
problema em votar favoravelmente esta revisão orçamental atendendo aos
custos. Em relação às Piscinas Municipais quis dar os parabéns ao
Executivo, porque é preciso explicar que as Piscinas não têm condições
para serem reabertas e disse não haver problema esperar-se mais uns
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anos para que esta estrutura fique a funcionar. Os projetos terão de ser
reformulados e abrirem-se as infraestruturas quando tiverem condições
para isso. Disse ainda que a população sendo bem informada
compreenderá e neste momento parece normal que as coisas assim
sejam, para que se possa caminhar para o futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara agarrando nas palavras do
Senhor Deputado Joaquim Abreu disse ver uma grande dificuldade em
votar a favor desta revisão orçamental, pois as piscinas vão ficar adiadas
por tempo indeterminado.--------------------------------------------------------------------------Proferiu ainda uma palavra de agradecimento ao Futebol Clube
Celoricense pelo sucesso que teve nesta época desportiva, propondo uma
salva de palmas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara respondeu que durante 12 anos
foram feitos estudos relativamente às Piscinas e a opção que foi tomada foi
no sentido de se solucionar questões que ainda não foram resolvidas e que
quando se intervencionarem as Piscinas que esta seja uma solução
duradoura. ---------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda, que consideram que o Concelho é toda a área que
abrange a Vila e as Aldeias. A questão da eficiência energética foi uma
opção que fizeram e que com a poupança que irão fazer vai permitir
intervencionar as Piscinas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Sousa no uso da palavra disse que
quando foi apresentado o orçamento para 2018 ficou convicto que não
tinha sido bem pensado e esta primeira revisão veio mostrar que não foi
muito bom ter-se aprovado o orçamento para 2018. Afinal era possível ir
buscar dinheiro a outras rubricas e será preciso estabelecer prioridades. -----------Disse ainda que a Escola C+S lhe diz muito e tudo aquilo que se
gastar na Escola será bem-vindo. Fala-se numa reconstrução que no seu
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entender se referirá a melhoramentos da Escola. Relativamente à
ampliação da Escola teremos de ter em atenção o que se passa no nosso
Concelho, pois há menos alunos. Neste sentido, questionou o porquê de
uma ampliação se dentro de algumas décadas não haverá alunos para
aquela Escola. ----------------------------------------------------------------------------------------Questionou também o que será o Edifício de Apoio ao Parque de
Estacionamento e Centro Histórico. ------------------------------------------------------------Relativamente à requalificação do Largo da Corredoura disse que o
que tem visto é criar barreiras às pessoas e tirar lugares de
estacionamento. --------------------------------------------------------------------------------------Quanto às Piscinas disse não ter nada a acrescentar mas que uma
estrutura daquelas estar tanto tempo parada não se compreende. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara respondendo ao Senhor Deputado
José Sousa disse que relativamente ao orçamento foi o que se conseguiu
fazer dentro do tempo que lhes foi possível. Disse ainda que existem
estruturas que exigem timings e as candidaturas impõem prazos para
execução das obras o que os obriga a fazer obra. Neste sentido, viram-se
na obrigação de antecipar algumas obras e uma delas será a intervenção
na Escola C+S para tornar a Escola mais confortável e não para ficar uma
Escola maior. ------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Edifício de Apoio ao Parque de Estacionamento e
Centro Histórico pretende-se recuperar um edifício que está em ruínas,
junto aos estacionamentos do mercado dos paus, e fazer aí casas de
banho públicas e no piso de cima ficar uma sala de apoio ao turismo onde
se disponibilizará alguma informação, tudo isto será feito com dinheiro que
virá de candidaturas. --------------------------------------------------------------------------------Quanto à requalificação do Largo da Corredoura vai consistir na
Rua da Corredoura que vai do monumento de Nossa Senhora de Fátima
até ao mercado, contemplando também a rua da escola de S. Pedro que
neste momento é um caos a nível de trânsito, e com a intervenção
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prevista ficará com a direção descendente e as escadas ao lado da Junta
de Freguesia também irão ser intervencionadas. Voltando ao lado do
mercado municipal, a rua do cemitério irá ter estacionamentos de um lado
e do outro e ao fundo irá abrir-se um acesso para o cemitério. Ao fundo
desta mesma rua também irá haver uma remodelação para a circulação
do trânsito ficar mais fácil. Estas candidaturas foram feitas ao PARU. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado José Sousa pediu um esclarecimento sobre a
relocalização do Monumento de Nossa Senhora de Fátima.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara respondeu que primeiro
ponderou-se mudar o monumento de lugar, mas o que se irá fazer é
simples, tornar-se-á o espaço mais aberto e o monumento ficará no
mesmo lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 18 votos a
favor, 4 abstenções e 8 votos contra, aprovar a 1.ª Revisão ao
Orçamento e GOP’s do ano de 2018. --------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaração de voto do Senhor Deputado Albino Bárbara ----------------------“As últimas eleições autárquicas resultaram num novo quadro político
no nosso concelho. Foram a sufrágio as várias candidaturas que a ele se
submeteram, tendo o Partido Socialista apresentado o único projeto de
desenvolvimento com linhas e opções claras de futuro para Celorico da
Beira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, cabe à bancada do PS na Assembleia Municipal
defender e bater-se por esse mesmo projeto e por todos aqueles que em
nós acreditaram e confiaram. ---------------------------------------------------------------------O PS honra o seu legado neste município e todas as opções
programáticas que sempre defendeu. --------------------------------------------------32
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--------A revisão ao orçamento que o executivo municipal trouxe à reunião
de hoje representa um retrocesso gigante na gestão do dossier das
Piscinas Municipais, condenando, definitivamente, esse equipamento ao
seu encerramento. -----------------------------------------------------------------------------------Durante o anterior mandato e a última campanha eleitoral, o PS
bateu-se por um plano de eficiência energética para as Piscinas (com uma
candidatura submetida no valor de 266.944,89€ - com financiamento de
95%), tantas vezes colocado em causa pelo PSD. -----------------------------------------No entanto, chegados ao poder, o PSD verifica a existência desse
mesmo plano, rasga-o agora, desistindo da candidatura realizada pelo
anterior Executivo Municipal para que as piscinas tivessem viabilidade
financeira, no que respeita à eficiência energética, ou seja, redução
substancial dos custos com a manutenção das mesmas. --------------------------------Não obstante a importância da aposta na iluminação LED no
concelho, que, em boa verdade se iniciou no anterior mandato, o PS não
pode, de maneira nenhuma, trair os celoricenses, permitindo a transferência
da verba destinada às piscinas para a substituição do equipamento de
iluminação pública. ----------------------------------------------------------------------------------Assim sendo, e não compreendendo este abandono das Piscinas por
parte do atual executivo, que as prometia abrir poucos dias após a tomada
de posse, o PS vota contra esta revisão.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

ADESÃO

DESENVOLVIMENTO

À

ADIRAM

INTEGRADO

DA

ASSOCIAÇÃO
REDE

DE

PARA

O

ALDEIAS

DE

MONTANHA ------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação da Secção de Contabilidade, com registo
interno n.º 872, de 12/03/2018, informando sobre o ponto de situação do
processo de adesão do Município de Celorico da Beira à ADIRAM –
Associação para o Desenvolvimento Integrado na Rede de Aldeias de
Montanha, dado que a referida associação deu conhecimento de que o
processo ainda não se encontra concluído, visto faltar o Visto do Tribunal
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de Contas. Deve-se ter em consideração que existem candidaturas
previstas em orçamento intermediadas por esta associação no âmbito do
plano de animação iNature, pelo que será pertinente concluir o processo de
adesão caso se queira avançar com as referidas candidaturas. De acordo
com o estipulado na Lei 12/2012 de 31 de agosto que aprova o regime
jurídico da atividade empresarial local e das participações locais,
nomeadamente nos seus artigos 23º. 32º, 53º e 56º, documento cuja cópia
se anexa a esta ata (2), considerando-se integralmente reproduzido e que
fica arquivado em pasta respeitante a esta reunião, submetendo à
Assembleia Municipal a aprovação da adesão à ADIRAM.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse que relativamente a este
ponto é um processo cuja iniciativa partiu do Município de Seia, com uma
visão bastante interessante. É de enaltecer a atitude deste Município que
quis partilhar a proposta com outros Municípios, mas que carece de uma
autorização do Tribunal de Contas. É extremamente importante e urgente
que este processo avance. ------------------------------------------------------------------------Disse ainda, que o nosso Município vai ter cinco aldeias que irão ser
integradas na Rede de Aldeias de Montanha, Salgueirais, Vide-EntreVinhas, Prados, Cadafaz e Rapa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
adesão à ADIRAM – Associação para o Desenvolvimento Integrado na
Rede de Aldeias de Montanha. ----------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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