Ata n.º 4/2018 de 29-06-2018

----------------------------------- ATA N.º 4/2018 ---------------------------------------------------Aos 29 dias do mês de junho de 2018, pelas 17:00h, 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, Denise do Nascimento Fragona. ----------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que o
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Linhares da Beira, Luís
Bernardo Pina Mimoso se fez representar pelo seu Tesoureiro, José
Eduardo Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada compareceram a esta sessão os seguintes
membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------Ana Isabel Lucas Cabral Janelas; ------------------------------------------------------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; -----------------------------------------------------Alexandra Raquel da Fonseca Monteiro; ----------------------------------------------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; ----------------------------------------------------------------------------------
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--------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; --------------------------------------------------------------------------José Eduardo de Sousa Cardoso, Tesoureiro da Junta de Freguesia
de Linhares da Beira, em representação do Senhor Luís Bernardo Pina
Mimoso; ------------------------------------------------------------------------------------------------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; --------------------------------------------------------------------------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; ---------------------------------------------------------------------------------José Rocha Gonçalves, Presidente da União de Freguesias de
Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta sessão os seguintes membros: --------------------------------José Francisco Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de Minhocal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Estiveram presentes nesta sessão, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Carlos Manuel da Fonseca Ascensão e os Senhores Vereadores
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 primeira e
segundo secretários respetivamente, declarou aberta a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento
de que foi rececionado o requerimento de Suspensão de Mandato da
Senhora Deputada Ana Isabel Lopes Correia, que nos termos da Lei deverá
ser apreciado em plenário, pelo que, mais à frente nesta reunião voltaremos
ao assunto, de forma a incluí-lo na Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------De acordo com o disposto no art.º 22.º, do Regimento da Assembleia
Municipal, a Senhora Presidente procedeu à abertura de um período de
antes da ordem do dia, destinado ao tratamento de assuntos gerais de
interesse para o Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento
dos assuntos e conclusões da Comissão Permanente, nos termos do
disposto no regimento. ----------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Flávio Sá entregou à mesa a constituição do
Grupo Parlamentar do Partido Socialista, documento cuja cópia se anexa a
esta ata (1), considerando-se integralmente reproduzido e que fica
arquivado em pasta respeitante a esta reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No

uso

da

palavra

o

Senhor

Deputado

Joaquim

Abreu

cumprimentou todos os presentes e propôs um voto de pesar pelo
falecimento do Senhor José Flor, um cidadão de Celorico da Beira que fez
parte de inúmeros órgãos de associações, foi Presidente de Junta de
Freguesia durante alguns mandatos e Deputado da Assembleia Municipal
de Celorico da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara começou a sua intervenção
lendo um voto de pesar em memória do Senhor José Flor que se anexa a
esta ata (2), considerando-se integralmente reproduzido e que fica
arquivado em pasta respeitante a esta reunião. ---------------------------------------------De seguida cumprimentou a Senhora Presidente da Assembleia
Municipal pela sua eleição para o Conselho de Jurisdição do PSD.
Endereçou, também, uma palavra à Senhora Deputada Olga Marques pela
sua eleição para a Comissão Nacional do PS. Cumprimentou, ainda, a
Professora Adelaide Gonçalves que vai presidir à CPCJ. --------------------------------Fez uma referência a três Presidentes de Junta de Freguesia,
começando por cumprimentar o Senhor Presidente de Junta de Freguesia
de Vale de Azares pelo esforço que fez para a resolução da instalação da
Junta de Freguesia, e também pela sua eleição para os órgãos distritais da
ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias). --------------------------------------------Cumprimentou o Senhor Presidente da Junta de Prados, pois, as
comemorações dos festejos populares de São João, em todo o Concelho,
estiveram a cargo da população de Prados que se envolveu massivamente,
tendo obtido um êxito estrondoso. -------------------------------------------------------
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--------Finalmente quis deixar uma palavra de apreço ao Senhor Presidente
da União de Freguesias de Cortiçô da Serra, Vide-Entre-Vinhas e
Salgueirais pela cerimónia de homenagem aos ex-combatentes da 1ª
Guerra Mundial, que vai fazer no dia 1 de julho, contando com a presença
do Adjunto do Secretário de Estado da Defesa e de um Pelotão do Exército.
--------Seguidamente apresentou duas Propostas - “A Proposta Portagens
nas Antigas SCUT’s e A Proposta de um debate sobre a modernização da
Linha da Beira Alta.”, e duas Moções - “A Moção de Repúdio ao
Funcionamento da CP na Linha da Beira Alta e A Moção sobre a Saúde”,
em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passando a ler os
referidos documentos para serem aprovados e que se anexam a esta ata
(3), considerando-se integralmente reproduzidos e que ficam arquivados em
pasta respeitante a esta reunião. ----------------------------------------------------------------Informou ainda que, iniciaram um abaixo-assinado, e quem quiser
pode assiná-lo, para ser enviado ao Senhor Ministro das Infraestruturas,
pois os comboios na Linha da Beira Alta têm atrasos contínuos. -----------------------Dirigindo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara questionou-o
sobre quando irá abrir o Bar “Ponto de Encontro”, na Ratoeira, uma vez que
a Câmara fez ali investimentos. ------------------------------------------------------------------Relativamente ao assalto que foi feito à Câmara Municipal e, uma vez
que, esteve presente o núcleo de investigação criminal da GNR, quis saber
se já tinham conclusões e o que é que foi roubado. ----------------------------------------Quanto ao funcionamento da autarquia referiu o despacho nº 22 que
diz o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------“Todas as informações/ofícios emanados dos diversos Gabinetes
serão, impreterivelmente, remetidos ao Senhor Presidente da Câmara, com
conhecimento à Vereação quando tal se justifique. ----------------------------------------Comunique-se a todos os colaboradores. --------------------------------------------Celorico da Beira, 21 de junho de 2018 -----------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, Carlos Manuel da Fonseca
Ascensão.” --------------------------------------------------------------------------------------
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--------Questionou o Senhor Presidente da Câmara do porquê deste
despacho. ----------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à nota interna com o seguinte teor: -------------------------------------“Constando-se a existência de ausências frequentes e prolongadas
em pleno horário laboral, por parte de alguns colaboradores desta
Autarquia, sou a informar que tais comportamentos reiterados (Lei nº
35/2014, de 20 de junho) passarão a ser escrutinados por quem de direito,
acarretando possíveis consequências disciplinares e ao nível da avaliação
do desempenho. -------------------------------------------------------------------------------------Comunique-se a todos os colaboradores. --------------------------------------------Celorico da Beira, 21 de junho de 2018 -----------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, Carlos Manuel da Fonseca
Ascensão.” ---------------------------------------------------------------------------------------------Questionou se os funcionários fogem do serviço, se esta chamada de
atenção é para todos ou se é só para alguns. -----------------------------------------------No que diz respeito ao clube de parapente de Linhares da Beira,
referiu que foi fundado em 2008, e que tinha por objetivo dar um cariz
profissional à modalidade trazendo eventos de maior envergadura dando a
conhecer, e dinamizar, Linhares da Beira e o Concelho de Celorico da
Beira, nos diversos pontos do mundo. Nesta data nasceu o projeto global,
mais concretamente, a Wind Voo Livre apostando em trazer para Linhares,
para além do Festival Nacional de Parapente, a Taça do Mundo de
Parapente, Provas Nacionais, Provas do Campeonato Europeu e Taças do
Mundo. O estudo feito pela Wind conclui que o Parapente trazia para
Celorico da Beira um retorno financeiro. A Taça do Mundo, no ano de 2014,
deu um resultado final em termos de receita de 108 mil euros. O parapente
representa um mercado crescente e potencial de turismo desportivo e
Linhares da Beira representa um local de referência nacional. Consta-se
que o parapente poderá terminar em Linhares da Beira, e nesse sentido,
quis saber se isso é verdade ou se é mentira. ----------------------------------------
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--------Por fim, questionou relativamente à aquisição, por parte da Câmara
Municipal, de uma retroescavadora, bem como, de uma cisterna, querendo
saber a quem foi comprada, se foram efetuados convites a empresas e
quais, se foi compra direta ou não, e qual o valor da compra de cada bem
adquirido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu os
parabéns, que lhe foram dirigidos, pela sua eleição para Presidente do
Conselho de Jurisdição do PSD, e felicitou, também, a Senhora Deputada
Olga Marques pela sua eleição para a Comissão Nacional do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra
apresentou um voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Flor que
teve uma vida ligada ao Concelho de Celorico da Beira, tendo sido vários
anos Presidente de Junta de Freguesia e participou ativamente na vida
associativa deste Concelho, propondo que se fizesse um minuto de silêncio
em sua memória.-------------------------------------------------------------------------------------De seguida, respondendo ao Senhor Deputado Albino Bárbara, disse
que numa primeira perspetiva acha que teve uma atitude frontal e realista,
sobretudo, chamando questões que são da responsabilidade do poder
central, estando no poder seja que partido for. ----------------------------------------------Relativamente à proposta sobre as antigas scut’s é insatisfatória a
redução para veículos pesados. Os 30% que foram propostos é um bom
começo, mas poder-se-ia, gradualmente, diminuindo até ao custo zero,
generalizando-se a todos os veículos. No que diz respeito ao nosso
território é inadmissível a existência de duas portagens em poucos
quilómetros, pois é um contrassenso e é extremamente inibidor para o
Concelho a portagem que se encontra junto à GALP, no Monte Alto,
podendo retirar-se essa mesma portagem. ---------------------------------------------------Sobre a proposta que tem a ver com a passagem de nível disse que a
passagem terá de ser superior ou subterrânea. A Câmara Municipal não
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ficou alheia a este processo e o que se passou com o IP2 foi uma atitude
passiva, sendo um mau exemplo daquilo que se deve fazer nestas
situações. Assim, o IP2 foi a morte do comércio na Estação de Celorico da
Beira. A Câmara foi abordada pelos técnicos das Infraestruturas de
Portugal, apresentaram o projeto que traziam, com o qual a Câmara não
concordou, manifestando o seu desagrado. Colocaram-se outras soluções,
propondo-se uma passagem subterrânea, mas a resposta foi que
tecnicamente não era possível, por causa da ribeira. Tem de se encontrar a
melhor solução não havendo uma solução ótima para aquele caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Albano Marques tomando a palavra disse
que se não nos queixarmos acabamos por ficar com os erros do passado.
Aqui o objetivo é não se deixar morrer a Estação de Celorico da Beira.
Depois

de

ouvir

os

residentes

da

Estação,

nomeadamente,

os

comerciantes, questionou o Senhor Ministro das Obras Públicas sobre a
questão da passagem de nível, e o mais importante era obter-se uma
resposta à pretensão, mas como essa resposta não chegou partiu-se para
um abaixo-assinado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando a sua intervenção o Senhor Presidente da Câmara
Municipal disse que tentarão sempre encontrar uma solução que seja a
menos penalizadora para a Estação, mas ainda não há uma solução
definitiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------Em matéria de saúde é óbvio que todos estão de acordo com a
moção apresentada e partilha do espírito de que a saúde deve abranger
toda a população. Seria ótimo que Celorico da Beira, pela sua situação
geográfica, com todos os acessos que tem, a nível de passagens
rodoviárias e ferroviárias, faria todo o sentido, que tivesse a instalação de
um hospital. -------------------------------------------------------------------------------------
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--------Sobre o Bar “Ponto de Encontro” na Ratoeira, disse que quem poderá
responder a essa questão é a Junta de Freguesia da Ratoeira, porque é ela
a proprietária. -----------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao assalto ainda não há um relatório final das forças de
segurança sobre o que aconteceu. Não podendo acrescentar mais nada, e
o que, aparentemente desapareceu foi dinheiro de sociedades do
euromilhões dos funcionários. --------------------------------------------------------------------Em relação ao despacho nº22 é apenas o que é normal e natural nas
instituições e que tem a ver com a uniformização de procedimentos, não
existindo qualquer centralização de poderes. Não tem qualquer outro
significado ou leitura, mas respeita outras interpretações --------------------------------No que concerne a nota interna relativa aos funcionários, o que está
em causa são as ausências dos postos de trabalho durante as horas de
serviço. É uma situação que não é exclusiva desta Câmara, pois também
acontece noutros lugares e noutras Câmaras. O que está escrito é que
alguns casos, e não são todos, vão ao café e ficam lá horas seguidas.
Houve uma reunião, mas algumas práticas não desapareceram e isto foi
uma chamada de atenção para os deveres e para os direitos que as
pessoas têm, antes de se agir. Nunca se agrada a toda a gente, mas tem
de se zelar pelo bom funcionamento da instituição. ----------------------------------------No que diz respeito ao parapente há uns anos atrás, no tempo do
Senhor Presidente Júlio Santos, Linhares da Beira teve uma dinâmica muito
forte em termos de parapente e de turismo, mas nos últimos anos tem vindo
a definhar. Linhares pode ter muito mais e nesse sentido estão-se a
desenvolver projetos para reativar o parapente. A intervenção do Senhor
Deputado Albino Bárbara foi completamente demagógica, e desfasada
daquilo que é a realidade, pois não é pretensão deste Executivo assistir à
morte lenta de uma Aldeia que já foi muito viva. O parapente é uma
atividade que vai ser reativada, pretendendo-se que haja uma oferta mais
variada e por isso o parapente não vai terminar, pois Linhares da Beira
merece muito mais. ---------------------------------------------------------------------------
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--------Relativamente à retroescavadora e à cisterna foram feitos vários
contactos e todos os procedimentos foram respeitados, porque se poderia
ter acelerado o processo, uma vez que há problemas com a frota automóvel
da Câmara, mas isso não se fez. Estão-se a tentar minimizar os custos com
todo o zelo e rigor e a aquisição destes equipamentos ficaram abaixo dos
5.000€, por isso não foi necessário lançar concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Vereador António Silva subscrevendo o
que o Senhor Presidente da Câmara disse relativamente ao parapente, e
esclareceu que a Wind é uma escola de parapente a nível nacional. O
parapente era uma atividade que fugia ao pelouro do turismo e teve o seu
auge no Concelho de Celorico da Beira. ------------------------------------------------------Disse ainda que quando foi constituída a Associação Aldeias
Históricas de Portugal foi defendido um projeto para financiar durante três
anos o festival de parapente com uma prova nacional e outra prova
internacional, ficando pelas palavras, acabando por não se concretizar. -------------Informou ainda que, a Wind, infelizmente, teve uma prova
internacional inscrita até à passada sexta-feira e nunca se dignou informar a
Câmara Municipal da existência dessa prova, acabando por desistir
penalizando Celorico da Beira e a Aldeia Histórica de Linhares da Beira. Em
relação ao modelo de exploração do parapente tem de ser enquadrado no
turismo e nas Aldeias Históricas de Portugal, porque nas mãos da Wind não
passava de umas férias bem passadas no Concelho de Celorico da Beira.
Havia recursos afetos à Câmara Municipal, pessoas e viaturas cedidas pela
própria Câmara e a Wind cobrava taxas aos parapentistas durante as
provas. Não se vai acabar com o parapente, até porque a escola de
parapente vai ser aberta brevemente não só para o parapente, mas também
para outras valências na área do BTT, da canoagem e batismos de voo.
Apesar da Wind ter penalizado a Aldeia Histórica de Linhares da Beira vai
haver a prova internacional de parapente, e vai haver uma prova de
bikepacking, que vai ser realizada em setembro, com um percurso de vários
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níveis até 800Km dentro da GR22 (Grande Rota 22). Perspetiva-se que
Linhares da Beira e o Concelho de Celorico da Beira vão ser reforçados
com a reabertura da escola de parapente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Susana Maria Dias Cabral Figueiredo, Presidente da Junta de
Freguesia da Ratoeira esclareceu que em relação ao Bar “Ponto de
Encontro” a obra foi a cargo da Junta de Freguesia e a Câmara só
colaborou com a mão-de-obra. Desde o início deste ano que foram feitos
três procedimentos concursais e só no terceiro concurso é que houve uma
pessoa interessada no espaço, e assim sendo, já no início da próxima
semana estará aberto ao público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara começou por dizer que nem ele
nem o grupo parlamentar do PS estão ao serviço da Wind ou de qualquer
outra empresa de parapente. ---------------------------------------------------------------------Disse ainda que não é demagogo, colocando, unicamente, questões
que lhe parecem ser pertinentes, estando ali numa perspetiva de contribuir
positivamente para a democracia. ---------------------------------------------------------------Também disse que não foi ele que fez o estudo do impacto do
parapente, foi o Senhor José Cardoso, formado em desporto, que fez o
estudo do qual falou. Falou-se que vão realizar algumas provas de
parapente, quis saber quais são as empresas que vão fazer essas provas.
Questionou ainda o que aconteceu com o parapente virtual que estava no
castelo de Linhares da Beira e que era da empresa Idreams. ---------------------------Falando em desporto, referiu que o Desportivo das Aves, que foi
vencedor da Taça de Portugal, abandonou o estágio em Celorico da Beira,
porque não havia condições para ficar aqui. -------------------------------------------------Relativamente à nota interna pode ter caído bem em certos setores
da população, mas provavelmente não caiu bem nos funcionários. Na
Câmara de Celorico da Beira como noutras Câmaras há hierarquias e
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chefias intermédias, e há abusadores em todo o lado, devendo chamar a
atenção aos prevaricadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal no que respeita o
parapente disse que estão a trabalhar para pôr Linhares no centro do
parapente. ---------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o Desportivo das Aves disse que esteve um técnico, ligado à
direção do clube em questão, a ver o relvado do Estádio e o relvado estava
bom, mas junto às balizas, a relva, não estava muito bem. A Câmara
comprometeu-se de que iria colmatar as falhas existentes, pois têm de se
criar condições de atratividade naquele Estádio, assim como, haver uma
intervenção nos balneários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Silva referiu que na intervenção do
Senhor Deputado Albino Bárbara o texto que apresentou é de um técnico
José Cardoso, que presta serviço de desporto para a empresa Wind. ----------------Quanto ao simulador do parapente da Idreams, era uma empresa
detida 100% pela Universidade Nova de Lisboa, mas esta empresa
desapareceu, assim, como outras empresas também desapareceram. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Eduardo Sousa, Tesoureiro da Junta de Freguesia de
Linhares da Beira, questionou o Senhor Presidente relativamente à
limpeza de caminhos, o porquê de um particular ter pedido uma máquina à
Câmara e ter-lhe sido concedida, e a Junta de Freguesia já solicitou à
Câmara a máquina para fazerem a limpeza dos caminhos e isso ainda não
foi possível. --------------------------------------------------------------------------------------------Outra questão que colocou foi sobre o Posto de Turismo estar
fechado alguns fins-de-semana, pois seria bom que estivesse sempre
aberto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que em
relação à limpeza dos caminhos já tinha falado com o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia de Linhares e a resposta foi no sentido de se efetuar a
limpeza dos caminhos, pois todos os caminhos serão limpos. Houve um
processo que não correu muito bem, pois houve uma falha de comunicação
e não foi possível contactar as pessoas da Associação das Quintãs, mas foi
lá uma máquina limpar um caminho que estava cheio de silvas. -----------------------No que respeita ao Posto de Turismo há dificuldades a nível de
pessoal e já aconteceu o Posto de Turismo, assim como o Castelo ficarem
fechados uma ou outra vez. Admite-se o erro e vai-se procurar que estas
situações não voltem a acontecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara questionou se, na sequência do
que o Senhor José Eduardo Sousa disse, emprestaram a máquina a um
particular e não à Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia disse que o que foi
questionado foi que um particular pediu a máquina e foi-lhe concedida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara respondeu que quem pediu a
máquina foi a Associação das Quintãs para a limpeza de um caminho
público, para a realização de uma caminhada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra a Senhora Deputada Alexandra Monteiro
colocou duas questões ligadas à atualidade do nosso País, querendo,
primeiramente, saber quais as medidas que a Câmara tomou relativamente
à questão dos incêndios, apesar de Celorico da Beira estar em último lugar
na carta de risco de incêndio, elaborada por investigadores da Universidade
de Lisboa. ----------------------------------------------------------------------------------------------Questionou, também, no âmbito do dia da terra, o Ministério do
Ambiente acusou as Câmaras de reduzirem os esforços na separação de
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resíduos, sendo que os portugueses estão a produzir cada vez mais lixo, o
que se tem feito no Concelho de Celorico da Beira e quais as ações que se
têm feito, no que toca a este assunto. Deixou a sugestão de se fazerem
ações de mobilização junto da população e das escolas para que se faça a
separação dos resíduos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito aos incêndios, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal disse que provavelmente o facto de Celorico da Beira estar na
lista de maior risco de incêndio, talvez seja porque no ano passado não foi
muito fustigado pelos incêndios. Tem-se feito um levantamento das zonas
de maior risco e é preciso sensibilizar as pessoas, no sentido de se
informarem daquilo que deve ser limpo, porque o risco não acabou. ------------------Em relação à questão dos resíduos, há uma aposta na separação, a
maior parte dos lugares estão equipados para se proceder à separação de
resíduos e cada vez mais as pessoas estão sensíveis e vão aprendendo a
fazer essa separação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Alexandra Monteiro em relação à questão dos
incêndios disse que viu que a proteção civil estava a revelar alguns dados,
em relação às áreas ardidas dos diferentes concelhos, e quis saber se a
Câmara já teve acesso a esses dados. Sabe que há verbas da agricultura
que estão a ser utilizadas na limpeza de terrenos baldios, querendo saber
se a Câmara de Celorico da Beira também está a fazer o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que se
fizeram candidaturas na área da limpeza, mas quem poderia ter dados mais
técnicos seria a Senhora Engª. Teresa Cardoso. -------------------------------------------Disse ainda que já conseguiram ativar uma equipa de sapadores, têm
o Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil devidamente atualizado
e têm feito o seu trabalho. As coisas estão em andamento, havendo muita
coisa ainda por fazer. ------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Deputado Joaquim Abreu pediu que
fossem mais pragmáticos nas intervenções e nas respostas também, dando
os parabéns ao Senhor Presidente da Câmara pelas respostas dadas. --------------Quanto

à

intervenção

do

Senhor

Deputado

Albino

Bárbara

relativamente às portagens irão lutar como já têm lutado. Aquando das
obras na estrada nacional16, foi solicitado ao Governo que não fosse
cobrado o pórtico de Celorico da Beira enquanto decorriam as obras, mas
essa pretensão não foi atendida. ----------------------------------------------------------------Em relação à passagem de nível na Estação de Celorico da Beira,
pode causar alguns problemas, contudo gostaria de trabalhar e ajudar os
técnicos nessa situação, não se sabendo, neste momento, qual a
viabilidade do túnel. ---------------------------------------------------------------------------------No que respeita a questão da saúde, concordou que o Serviço
Nacional de Saúde está em risco. Informou que há pouco tempo o PSD de
Celorico da Beira realizou um colóquio sobre o tema descentralização e, o
que é facto é que o tema caiu no problema da saúde, concluindo-se que a
saúde está mesmo mal. ----------------------------------------------------------------------------No que concerne o parapente disse ter conhecimento que existem
praticantes na nossa região e que estes estão descontentes com a
situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à reciclagem é uma questão de educação, mesmo a
nível escolar, e se todos a fizermos o País irá melhorar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à proposta da supressão da passagem de nível, o
Senhor Deputado Albino Bárbara disse que a proposta que apresentaram
vai no sentido de haver um estudo e subscrevem que haja um debate
aberto sobre essa questão e que a Câmara seja o motor dos abaixoassinados que poderá haver ou não. Tem de se salvaguardar toda a
economia local e espera que o Senhor Presidente da Câmara seja o mentor
desse debate. ----------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Senhor Vereador Júlio Manuel dos Santos
cumprimentou todos os presentes e disse que relativamente ao assunto da
Estação de Celorico da Beira já dificilmente se terá a capacidade de se
alterar as coisas. Há cerca de 20 anos quando se falava da construção da
A25 e do IP2, que tinha a pretensão de começar na variante de Celorico da
Beira, e isto foi negociado com o presidente do ICERR (Instituto para a
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária) Dr. Vítor Batista, a Câmara
fez um projeto e o financiamento da variante já era nesse sentido, e não se
colocaram os problemas que depois vieram a existir. Qualquer solução que
seja tomada, neste momento, não será a melhor, mas a solução seria um
viaduto e o comboio continuaria a passar conforme passa. Acha bem que
se faça um debate sobre a questão, que se ouça a população, mas a
Câmara é que manda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que há uma
convergência de pontos de vista. O túnel para a via rodoviária seria a
solução, mas disseram que tecnicamente era impossível. Debater-se-ão
sempre pela melhor solução, mantendo os interesses de Celorico Gare. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Mesa da
Assembleia colocou à votação o Voto de Pesar apresentado pelo Grupo
Parlamentar do PSD que foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------De seguida colocou à votação o Voto de Pesar, as Propostas e
Moções apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS:------------------------------------O Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------A Proposta Portagens nas Antigas SCUT’s foi aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------- --------------------------A Proposta de um debate sobre a modernização da Linha da Beira
Alta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------
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--------A Moção de Repúdio ao Funcionamento da CP na Linha da Beira Alta
foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------A Moção sobre a Saúde foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento
que, nos termos da lei e do regimento, o pedido de Suspensão do Mandato
da Senhora Deputada Ana Correia é apreciado na reunião imediatamente a
seguir ao pedido. Entende-se que a inclusão é feita de forma automática,
não sendo necessário proceder-se à votação pelos Senhores Deputados da
sua inclusão, e por isso, inclui-se este pedido na ordem do dia no ponto 7 –
Pedido de Suspensão de Mandato da Senhora Deputada Ana Correia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA
27/04/2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a ata n.º 3, referente à sessão ordinária do dia
27/04/2018, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispensada a sua leitura e depois de feitas as devidas correções,
foi a mesma aprovada por maioria, com duas abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. RESUMO DO EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO DA
ASSEMBLEIA ----------------------------------------------------------------------------------------FALTAS INJUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/04/2018
--------Ana Isabel Lucas Cabral Janelas; -------------------------------------------------------Alexandra Raquel da Fonseca Monteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE -------------------------------------------------------------------------
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--------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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 cuja cópia se anexa a esta ata
(5), considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em
pasta respeitante a esta reunião. ----------------------------------------------------------------No que concerne à situação financeira do Município disse que, o
endividamento continua a ser elevado. Em termos de pagamento a
fornecedores tem-se tentado cumprir com a Lei dos Compromissos,
pagando a 90 dias a fornecedores fora do Concelho e a 30 dias a
fornecedores de Celorico da Beira, sendo a divida na sua totalidade cerca
de 17 milhões. Tem havido um progresso favorável, tendo-se reduzido a
dívida, dentro das expetativas, em que há uma obrigatoriedade de se baixar
10% relativamente ao excesso de dívida. A nível de Tribunal de Contas já
foi aprovado o plano de reequilíbrio e reestruturação financeira, o que quer
dizer que se vão abrir condições para se efetuar o pagamento da dívida a
longo prazo. Quanto à divida respeitante às Águas do Vale do Tejo,
também, haverá um novo plano de discussão da dívida. Assim como, já
houve abertura por parte do Banco de Investimento, no sentido de, facultar
às autarquias um montante para esse efeito, que terá um prazo de 15 a 20
anos e que terá juros baixos, o que de alguma maneira irá aliviar o peso do
endividamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------4. 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2018 -------------------------------Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente uma proposta da
Câmara Municipal, documento cuja cópia se anexa a esta ata (6),
considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta
respeitante a esta reunião, informando de que na reunião ordinária do
Executivo realizada em 18/04/2018, foi deliberado aprovar a alteração ao
Mapa de Pessoal 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para este assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
disse que a mobilidade em questão prende-se com a carência ao nível
técnico, num determinado setor e por isso está devidamente justificada. É
uma mobilidade externa de uma Assistente Técnica, cujos serviços serão
para a Biblioteca Municipal de Celorico da Beira --------------------------------------------Disse ainda que, as mobilidades têm um período de 18 meses
podendo ou não ser consolidadas. Informou, também, que uma técnica que
pediu mobilidade para o exterior, já manifestou interesse em regressar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara disse que não tem nada contra
as mobilidades, mas já na última Assembleia veio uma primeira Alteração
ao Mapa de Pessoal, agora vem a segunda Alteração ao Mapa de Pessoal,
provavelmente na próxima sessão da Assembleia virá uma terceira
Alteração ao Mapa de Pessoal, solicitando ao Senhor Presidente para se
definir, porque não estão ali para estar a votar sistematicamente a
Alteração ao Mapa de Pessoal e por isso a sua bancada votará contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal tomando a palavra
respondeu que as instituições não são estáticas, há mudanças e alterações
nos quadros, há entradas e saídas de funcionários. Mas na questão das
mobilidades, qualquer alteração ao quadro de pessoal não traz custos
acrescidos ao orçamento, pois a poupança que foi efetuada já suplanta os
custos com a vinda de um novo técnico, existindo, também, o cuidado de
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se ter em conta as necessidades dos serviços. No caso desta mobilidade,
a pessoa em causa tem uma Pós-Graduação na área das Bibliotecas, o
que justifica a aposta no investimento. Querem que o serviço funcione
melhor e, por isso, há que ter pessoas especializadas nessa área. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 16 votos a
favor, 4 abstenções e 10 votos contra, aprovar a 2ª Alteração ao Mapa
de Pessoal 2018. ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------5.

APROVAÇÃO

DO

PROJETO

DE

REGULAMENTO

DO

TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVGEIS
LIGEIROS DE PASSAGEIROS - TRANSPORTES EM TÁXI ---------------------------Foi presente informação da secção de Trânsito e Vias Municipais,
datada de 11/06/2018, com registo interno n.º 1950, remetendo e após
discussão pública, a aprovação do Projeto de Regulamento identificado em
epígrafe, documento cuja cópia se anexa a esta ata (7), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. Informa ainda, que durante o processo de discussão pública, foi
rececionada nesta Autarquia apenas os contributos da Associação dos
Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) e os da
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), os quais apresentaram
algumas alterações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

Senhor

Presidente

da

Câmara

Municipal

disse

que,

relativamente a este assunto, houve pequenas alterações, acabando por
ser um ajustamento, uma revisão áquilo que é o funcionamento geral deste
setor, há lugares que se extinguiram, há lugares novos, de acordo com a
opinião daqueles que estão envolvidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia disse que a
numeração do artigo 44º a partir do nº 2 deste mesmo artigo está incorreta,
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propondo fazer-se a renumeração do artigo em causa, ficando o
documento final aprovado com esta retificação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 29 votos a
favor e uma abstenção, aprovar o Projeto de Regulamento do
Transporte Público em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros
– Transportes em Táxi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. PROPOSTA DE ADESÃO PROVERE INATURE -------------------------------Foi presente proposta do Senhor Vice-Presidente com registo nº
2031, datada de 15/06/2018, relativamente ao assunto em epígrafe,
documento cuja cópia se anexa a esta ata (8), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
disse que é um projeto ligado à área do turismo ambiental, passando a
palavra ao Senhor Vereador António Silva, uma vez que está ligado a esta
área. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Silva esclareceu que, esta proposta de
adesão ao Provere Inature tem a ver com a valorização de projetos de
investimento dentro do território. À semelhança deste Provere Celorico da
Beira já fez parte de um primeiro Provere das Aldeias Históricas e houve
também um outro Provere Inature que acabou por ser absorvido pelo das
Aldeias de Xisto e também das Aldeias Históricas de Portugal. Há uns
tempos atrás, fez-se também uma correção de adesão ao Provere e
também à Associação das Aldeias de Montanha. E agora surge esta
proposta que tem por base a promoção de tudo o que tem a ver com a
natureza, em particular com os investimentos associados com o Turismo
Inature, com o Turismo de Saúde e Turismo Religioso que venham a ser
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instalados no Concelho de Celorico da Beira. Este Provere já iniciou em
2014 com uma série de Municípios a aderirem. Celorico da Beira, na altura,
mas há semelhança do Provere das Aldeias de Montanha, não prosseguiu
com o processo. É um processo administrativo, que carece de uma
autorização prévia do Tribunal de Contas. ----------------------------------------------------Salientou, que houve um trabalho muito grande já por parte dos
Municípios e, desse trabalho feito, houve já uma série de projetos
submetidos. Os projetos que tenham um parecer favorável neste Provere
têm logo uma majoração nas taxas de financiamento. Este projeto tem uma
grande vantagem para o Município de Celorico da Beira, não só nos
projetos do nosso Município, mas em todos os projetos que os outros
Municípios possam apresentar. Esta é uma associação que tem ancorados
373 associados, e um montante de investimentos sinalizado superior a
75M€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Os projetos que foram identificados pelo nosso Município foram com
montantes pequenos. Há uma série de parceiros, o Município tem de ter
autorização prévia por parte do Tribunal de Contas e só depois se pode
associar. ------------------------------------------------------------------------------------------------No seminário de investimentos de projetos que se fez, no mês
passado, foi dito que não são só os Municípios, mas também as próprias
CIM’s que podem apresentar projetos. Dentro do que se pode fazer, ir-se-á
reforçar os projetos e as Aldeias de Montanha serão incorporadas neste
projeto. --------------------------------------------------------------------------------------------------Alguns dos eventos que se fazem no Concelho de Celorico da Beira
podem beneficiar de financiamento dentro deste âmbito. ---------------------------------Disse ainda, não ter a menor dúvida que este projeto venha a ser de
uma grande envergadura a nível nacional, e vai liderar após o Programa
2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deu conhecimento que, uma pessoa particular, uma empresa
privada e os Municípios podem fazer parte deste projeto, desde que
tenham projetos na área do turismo de natureza. ------------------------------------
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--------Posto isto, disse também, que todas as Juntas de Freguesia deviam
ponderar fazer parte deste Provere. ------------------------------------------------------------Informou ainda que, esta adesão ao Provere Inature tem um custo
anual de 900€ para os Municípios e de 75€ para as Juntas de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
adesão ao Provere Inature. --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------7. SUSPENSÃO DO MANDATO DA SENHORA DEPUTADA ANA
ISABEL LOPES CORREIA -----------------------------------------------------------------------Foi presente o requerimento da Senhora Deputada Ana Isabel Lopes
Correia, solicitando a suspensão do mandato pelo período compreendido
entre 28 de junho de 2018 e 01 de junho de 2019, fundamentando esse
pedido em razões profissionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia esclareceu que o
pedido de Suspensão de Mandato é apreciado em plenário pela Assembleia
Municipal. Após a aprovação será convocada a pessoa imediatamente a
seguir na ordem da respetiva lista, para substituir a Senhora Deputada
durante o período requerido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 17 votos a
favor e 13 abstenções, conceder a suspensão do mandato pelo
período requerido, à Senhora Deputada Ana Isabel Lopes Correia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------Os textos das deliberações constantes desta ata foram aprovados em
minuta para efeitos de eficácia imediata. ------------------------------------------------------Colocada à votação a aprovação em minuta, individualmente, dos
Pontos 4, 5, 6, e 7 foram todas aprovadas por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------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 20:30h, da qual se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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