Ata n.º 1/2020 de 21-02-2020

----------------------------------- ATA N.º 1/2020 ---------------------------------------------------Aos vinte e um dias, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte,
pelas vinte horas, 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 começou por
informar que, antes de terminar o período de suspensão do mandato do
Senhor Deputado João Andrade, no dia um de janeiro de dois mil e vinte, o
mesmo veio renunciar àquele, por requerimento datado de trinta de
dezembro de dois mil e dezanove. Por esse motivo, cessou funções como
Deputado substituto, o Senhor António dos Santos. Mais informou que,
tendo o pedido de renúncia efeitos imediatos, foi convocado o membro
seguinte da lista do PS, Senhora Maria Angelina Veloso Marques Dias, para
assumir funções como Deputada Municipal e estar presente nesta sessão. --------Depois de verificada a sua identidade e legitimidade da Senhora
Maria Angelina Veloso Marques Dias considerou-se a mesma, sob
juramento, empossada nas suas funções de Deputada Municipal. --------------------Continuou dando conhecimento que o Senhor Deputado Albino
Bárbara

veio

comunicar

que

se

encontraria

ausente

no

período

compreendido entre os dias dezanove e vinte e dois de fevereiro,
solicitando a sua substituição, pelo que, nos termos da Lei, foi convocado o
membro seguinte da lista do PS, o Senhor António Carlos Pires Diogo. -------------Deu conhecimento que o Senhor Deputado Miguel Espírito Santo
comunicou a sua ausência pelo período compreendido entre os dias vinte e
vinte e dois de fevereiro, solicitando a sua substituição. Assim, nos termos
da Lei, foi convocado o membro seguinte da lista do PSD, o Senhor Júlio
Rodrigues Vasco. ------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que, o segundo Secretário da Mesa da Assembleia
Municipal, Senhor Deputado Augusto Miguel Almeida do Espírito Santo não
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se encontrou presente, foi convidada para desempenhar essas funções a
Senhora Deputada Cláudia Maria Geraldes Aguiar. ----------------------------------------Comunicou, ainda, que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia
de Casas do Soeiro, António Fernando de Jesus Pinto, se fez representar
pelo seu Secretário Manuel Júlio Martins. -----------------------------------------------------Informou, por fim, que o Senhor Presidente da União de Freguesias
de Celorico da Beira (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego,
José Rocha Gonçalves, se fez representar pela sua secretária, Sara
Margarida da Fonseca Cabral Rodrigues, assim como, o Senhor Presidente
da Junta de Freguesia de Maçal do Chão, André Diogo de Jesus Correia, se
fez representar pelo seu Tesoureiro Nelson Pina Soares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada compareceram a esta sessão os seguintes
membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------Ana Isabel Lucas Cabral Janelas; ------------------------------------------------------Joaquim Lopes de Abreu; -----------------------------------------------------------------Olga Maria Pereira Marques; -------------------------------------------------------------Júlio Rodrigues Vasco, em substituição do Senhor Augusto Miguel
Almeida do Espírito Santo; ------------------------------------------------------------------------António Carlos Pires Diogo, em substituição do Senhor Albino Freire
Bárbara; ------------------------------------------------------------------------------------------------Maria Antónia Melo e Sá Lucas da Silva; ---------------------------------------------José António Rodrigues de Sousa; -----------------------------------------------------Alexandra Raquel da Fonseca Monteiro; ----------------------------------------------José Manuel Monteiro Antunes; ---------------------------------------------------------Jónatas da Fonseca Farias Rodrigues; ------------------------------------------------Cláudia Maria Geraldes Aguiar;----------------------------------------------------------Flávio Manuel Granjal de Sá; -------------------------------------------------------------Helena Susana Cardoso Belo; -----------------------------------------------------------Maria Angelina Veloso Marques Dias; -------------------------------------------------Joaquim de Almeida; ----------------------------------------------------------------
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--------Armando Augusto, Presidente da Junta de Freguesia do Baraçal; ------------Davide Lopes Pereira, Presidente da Junta de Freguesia da
Carrapichana; -----------------------------------------------------------------------------------------Manuel Júlio Martins, Secretário da Junta de Freguesia de Casas de
Soeiro, em representação do Senhor António Fernando de Jesus Pinto; ------------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; -----------------------------------------------------------------------------------Nelson Pina Soares, Tesoureiro da Junta de Freguesia de Maçal do
Chão, em representação do Senhor André Diogo de Jesus Correia; ------------------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; -----------------------------------------Sara Margarida da Fonseca Cabral Rodrigues, Secretária da União
de Freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do
Mondego em representação do Senhor José Rocha Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Ata n.º 1/2020 de 21-02-2020

--------Faltaram a esta sessão os seguintes membros: --------------------------------Ana Isabel Lopes Correia; -----------------------------------------------------------------António da Fonseca Ascensão, Presidente da União de Freguesias
de Rapa e Cadafaz; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS JUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE ---------------------------------------------------Após apreciar o pedido e tendo o mesmo sido apresentado no prazo
estabelecido, a Mesa da Assembleia Municipal considerou justificada a falta
da Senhora Deputada:------------------------------------------------------------------------------Cláudia Maria Geraldes Aguiar --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS INJUSTIFICADAS – SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE ---------------------------------------------------Ana Isabel Lopes Correia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 pela Senhora
Deputada Cláudia Maria Geraldes Aguiar, na qualidade de primeira e
segunda secretárias, 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. ------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 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 tratados na Comissão Permanente realizada na Freguesia de
Cortiçô da Serra. Foram recebidos por elementos da União de Freguesias
de Cortiçô da Serra, Vide-entre-Vinhas e Salgueirais e por alguns munícipes
que apresentaram algumas reivindicações e pedidos de apoio e intervenção
do Executivo, bem como agradeceram a colaboração que têm tido no que
respeita à cedência de máquinas e à poda e limpeza. Informou que a
próxima reunião da Comissão Permanente será realizada na Freguesia de
Vale de Azares e que foram sorteadas mais três Freguesias - Ratoeira,
Mesquitela e Baraçal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questionados os Senhores Deputados sobre a pretensão de intervir,
foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia da
Mesquitela, António Joaquim Fernandes Gomes que, dirigindo-se ao
Senhor Presidente da Câmara, agradeceu o facto do programa da TVI
“Somos Portugal” ter ido à sua Freguesia, sendo essa uma maneira de
promover o que de melhor tem a sua terra. No entanto, lamentou que a
Junta de Freguesia não tivesse sido convidada para participar nas
gravações do programa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
começou por pedir desculpa pela sua ausência na reunião da Comissão
Permanente, mas por motivos de agenda não lhe foi possível estar
presente. Entretanto a Senhora Presidente da Assembleia Municipal já lhe
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fez chegar as preocupações dos membros da União de Freguesias de
Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais, bem como as dos
munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da
Mesquitela informou que a Câmara foi contactada pela TVI, no sentido de
indicar algumas Freguesias para divulgação a nível turístico. Os critérios de
escolha são do Município, não existindo a politização dessa questão, pois
se assim fosse, essa Freguesia não teria sido escolhida. Há uma
alternância na escolha das

Freguesias

do Concelho,

tendo sido

selecionadas duas Freguesias em que o critério foi dar a conhecer alguns
pontos de interesse no Concelho. Mais disse que, o Senhor Presidente de
Junta foi informado e convidado a estar presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio novamente o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da
Mesquitela, António Joaquim Fernandes Gomes, para dizer que foi
contactado pelo Senhor Vereador Bruno Almeida, mas telefonicamente e
pelas vinte horas do dia anterior, dando-lhe conhecimento da presença da
TVI e se quisesse poderia estar presente. Na sua opinião, esta não é a
atitude mais correta para um convite. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retomando a palavra, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
respondeu que o Senhor Presidente da Junta não recebeu um convite
formal, mas foi informado. Em relação à pessoa selecionada para a
entrevista, não foi por critérios políticos, uma vez que não há um tratamento
diferenciado em relação às outras Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra à Senhora Deputada Maria Antónia da Silva disse
que, como Técnica Superior da Câmara Municipal de Coimbra, exercendo
funções a nível cultural, já organizou vários eventos com a TV e muitas
vezes os municípios estão condicionados pela linha editorial, nem a TVI
permite os convites formais. ---------------------------------------------------------------
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--------Deu conhecimento que, no dia catorze de fevereiro esteve presente
numa reunião da ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais,
na Guarda, em representação da Assembleia Municipal de Celorico da
Beira, e onde estiveram presentes as Assembleias Municipais do Distrito. A
ANAM existe há quatro, cinco anos e surgiu da necessidade de credibilizar,
ajudar e auxiliar as Assembleias Municipais. Nesse dia é que concluiu que a
Assembleia Municipal de Celorico da Beira funciona muito bem, por
comparação com outras situações que ali constatou.--------------------------------------De seguida, disse que, na referida reunião, houve um debate de
ideias já ocorrido noutras assembleias, nomeadamente sobre a falta de
autonomia financeira, a dificuldade em cativar munícipes, a entrega de listas
às Assembleias Municipais e a indisponibilidade de se deslocarem às
Assembleias. Nessa sequência, sugeriu que fizessem uma reflexão sobre a
adesão ou não da Assembleia Municipal de Celorico à ANAM, sendo que
neste momento, a mesma, presta apoio jurídico a todas as Assembleias,
mesmo que não sejam associadas. -------------------------------------------------------------Mais disse que, o tema escolhido para a reunião anteriormente
referida foi a educação, assim, propôs ao Executivo Municipal e a todos os
membros desta Assembleia que fizessem uma reflexão sobre esse assunto,
porque boas escolas e boas acessibilidades poderão produzir nos alunos
melhores resultados. Foi também falada a questão da descentralização na
educação, em que as Câmara terão não só de gerir todo o parque escolar,
como também, mais tarde, poderão ter de gerir toda a comunidade
educativa, isto é, a contratação dos próprios professores. -------------------------------Leu parte de um documento que a seguir se transcreve: -------------------------“Para além das competências definidas na Lei e de todos os novos
desafios que estão a ser colocados ao poder local, acho que é bom
lembrarmos que é na Assembleia Municipal que estão representados e têm
assento todos os órgãos do poder local, nomeadamente o Executivo e as
Juntas de Freguesia e que juntamente com os deputados eleitos gerem,
observam e fiscalizam toda a atividade municipal.” ----------------------------------
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--------Mais uma vez, a Senhora Deputada, apelou a que se fizesse uma
reflexão séria para se chegar à conclusão que vale apena a adesão à
ANAM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia referiu que, ao longo
do mandato, a Assembleia Municipal tem recebido diversas comunicações
da ANAM, com publicações, inquéritos e estudos interessantes. Mais disse
que esta Assembleia tem sido das poucas do Distrito da Guarda a
responder aos referidos inquéritos e colaborar com a ANAM. Informou que
para se aderir à ANAM tem de se pagar quotas, verba que poderá ser
incluída no orçamento da Assembleia Municipal que está integrada no
orçamento do Município. Nesse sentido, irá remeter documentação sobre a
adesão à ANAM ao Senhor Presidente da Câmara, para análise. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo pedido a palavra, a Senhora Deputada Olga Marques
começou por dar os parabéns ao Executivo Municipal por ter trazido a TVI a
Celorico da Beira, sendo que, esta já era uma prática do Partido Socialista,
tendo, na altura, sido muito criticado. Ainda assim, considera que esta é
uma aposta correta para a divulgação daquilo que o Concelho tem de
melhor. --------------------------------------------------------------------------------------------------Prosseguiu dizendo que concorda com o Senhor Presidente da
Câmara, quando diz que o critério de escolha das Freguesias é da
responsabilidade do Município, uma vez que quem ganha, efetivamente,
deve governar. No entanto, não deixa de dar razão ao Senhor Presidente
da Junta de Freguesia da Mesquitela, António Joaquim Fernandes Gomes,
uma vez que, não é às vinte horas do dia anterior que se telefona a um
Presidente de Junta de Freguesia, dado que as instituições devem ser
respeitadas, devendo haver um certo rigor. --------------------------------------------------De seguida disse que, corrobora com as palavras da Senhora
Deputada Maria Antónia, em que por vezes há normativos que indicam que
se deve evitar politizar os programas televisivos. Compreende que nesta
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situação não possam ser os representantes da Junta a participar na
entrevista, no entanto, é da opinião que um órgão que foi democraticamente
eleito deveria ser tratado com outra delicadeza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
referiu que também ele, na qualidade de eleito local, já foi criticado pela
vinda da televisão. No primeiro ano de mandato quis alterar os critérios,
mas auscultando os munícipes chegou à conclusão de que a TVI é uma
forma económica de o Município divulgar o Concelho e mobilizar as
pessoas a deslocarem-se à Feira do Queijo. -------------------------------------------------Nesta sequência, o Senhor Presidente convidou todos os presentes a
participarem, no dia vinte e oito do corrente mês, na abertura oficial da Feira
do Queijo, pelas dez horas e trinta minutos, estando também presente na
cerimónia a Senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. ----------------No que concerne à tão falada alteração da data da feira, na sua
opinião foi uma boa opção, uma vez que, na data habitual, já estavam
agendadas outras feiras noutros Concelhos, não sendo boa ideia estar a
sobrepor eventos. No ano transato, a seguir à feira de Oliveira do Hospital,
que teve a presença do Senhor Presidente da República, a feira de Celorico
da Beira foi a que teve mais afluência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Senhor Deputado Joaquim Abreu, deu as boas
vindas à Senhora Deputada Maria Angelina e desejou-lhe um bom trabalho
ao longo do mandato. -------------------------------------------------------------------------------Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia da Mesquitela, compreende o seu desapontamento. Assim,
sugeriu que no futuro haja mais consideração e mais respeito pelas
Freguesias, na pessoa dos Senhores Presidentes de Junta. Pediu, também,
aos Autarcas das Freguesias o dever de participarem nas cerimónias do
Município, nomeadamente, a cerimónia do dia vinte e cinco de abril, do
Feriado Municipal e na Feira do Queijo que irá decorrer no próximo fim de
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semana. Na sua opinião, devem cumprir com a obrigação de estarem
presentes nos eventos, sempre que possível, para assim mostrar que o
Concelho de Celorico não está assim tão dividido, uma vez que, tem
constatado nas redes sociais munícipes a inferiorizar Celorico, logo, têm de
valorizar a terra em que vivem.-------------------------------------------------------------------Quanto à TV, sempre concordou com a vinda desta, dado que divulga
o Concelho, desde que os custos não sejam exorbitantes. Pelo que viu, o
ano anterior foi um ano de viragem, pois se nos anos anteriores a feira tinha
visibilidade, no ano transato o Executivo conseguiu dar uma volta
significativa ao modelo da Feira, pela aderência, pelo espaço, pela atividade
e pela envolvência que a Feira teve. Assim sendo, considera que o objetivo
é de melhoria levando o Concelho mais longe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o Senhor Presidente da Câmara Municipal disse
discordar das palavras do representante da bancada do PSD, quando se
refere aos Presidentes de Junta, uma vez que não houve falta de respeito
por ninguém. A TVI não pretende, de maneira alguma politizar seja o que
for. O que aconteceu com a Freguesia da Mesquitela foi o mesmo que
aconteceu com a do Cadafaz, em relação ao BTT, em que a pessoa que foi
escolhida para dar a conhecer a Freguesia, nada tinha a ver com a Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DAZANOVE ----------------------------------------------Foi presente a ata número seis, do ano dois mil e dezanove, referente
à sessão ordinária do dia vinte, do mês de dezembro, do ano de dois mil e
dezanove, cujo texto foi previamente distribuído por todos os membros,
para retificação e posterior aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Dispensada a sua leitura e depois de feitas as devidas
correções, foi a mesma aprovada por maioria, com dez abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. RESUMO DO EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO DA
ASSEMBLEIA ----------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Cláudia Maria Geraldes Aguiar, segunda
secretária da mesa da Assembleia, deu conhecimento do expediente da
Assembleia Municipal, documento cuja cópia se anexa a esta ata (1),
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
(2), considerando-se integralmente reproduzido e que fica arquivado em
pasta respeitante a esta sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GOP‘S 2020 --------------------------------Foi presente para aprovação, a 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP’s
de 2019, documento cuja cópia se anexa a esta ata (3), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao
Senhor Presidente da Câmara que começou por esclarecer que esta
revisão ao orçamento e GOP’s de dois mil e vinte tem como objetivo refletir
no orçamento de dois mil e vinte as verbas previstas para os municípios no
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orçamento de Estado para dois mil e vinte recentemente aprovado.
Aquando da elaboração do orçamento para o decorrente ano, não havia
previsões ao nível das transferências estaduais para dois mil e vinte, pelo
que se incluíram no orçamento deste ano os valores do ano de dois mil e
dezanove. Com a inscrição dos novos valores previstos no orçamento de
estado, a receita aumenta em 629.794, sendo a maior parte deste
aumento, receita de capital. Apesar de ter havido um ligeiro corte no FEF,
este acaba por ser compensado com um grande aumento na compensação
de capital e com a inclusão de parte das receitas do IVA cobrado no
Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------Mais disse que, a receita adicional agora apresentada ao orçamento
será distribuída essencialmente pelas rubricas de despesas de capital, que
serviram de compensação à transição de dívida de 2019 para 2020
aquando da aprovação da 1ª alteração orçamental, bem como permite a
antecipação de 2021 para 2020 dos investimentos previstos no âmbito da
requalificação das piscinas municipais em cerca de 205.000€. O valor
remanescente

foi

distribuído

em

despesas

de

capital

genéricas,

nomeadamente em “Pequenas Obras nas Freguesias” e rubricas relativas
a equipamentos de transporte, equipamento de informática, equipamento
básico, manutenção de escolas e projetos da CIM-BSE, sendo que estes
valores poderão ser redistribuídos por outras rubricas em futuras
alterações orçamentais. ---------------------------------------------------------------------------Aproveitou-se igualmente esta revisão para incluir três novas
rubricas nas Grandes Opções do Plano, sendo uma delas o “Alargamento
da Rede de Iluminação Pública”, outra relativa a uma candidatura ao
programa “PADES – Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços
de Bibliotecas Públicas” entre 2020 e 2022 e, por fim, criou-se uma rubrica
relativa à “Aquisição de bens de interesse Cultural Municipal”. -------------------------Foram também reforçadas algumas rubricas de despesas correntes,
tendo em conta o excedente de receita corrente proveniente da atualização
do FEF em cerca de 14.500€. -------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezoito
votos a favor e doze abstenções, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento
e GOP’s do ano de 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, aprovar esta deliberação em minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. NOMEAÇÃO DE UM ELEMENTO SUPLENTE PARA A
COMISSÃO PERMANENTE, EM SUBSTITUIÇÃO DO DEPUTADO
RENUNCIANTE --------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia comunicou que, na
sequência da renúncia de mandato, por parte do Senhor João Manuel
Gaspar de Andrade, vai ter de se nomear um elemento suplente para a

Comissão Permanente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Olga Marques, em nome da bancada do PS,
indicou a Senhora Deputada Maria Angelina Veloso Marques Dias, para
substituir

o

Deputado

renunciante,

como

suplente

na

Comissão

Permanente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES

DA

CPCJ/2019

(CONHECIMENTO) ---------------------------------------------------------------------------------Foi presente pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia
uma informação da CPCJ de Celorico da Beira, para a Assembleia
Municipal tomar conhecimento do Relatório de Atividades, referente ao ano
de 2019, documento cuja cópia se anexa a esta ata (4), considerando-se
integralmente reproduzido e que fica arquivado em pasta respeitante a esta
reunião, ficando também à disposição dos Senhores Deputados para
consulta, no Gabinete de Ação Social da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. --------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, a Senhora Deputada Maria Antónia da Silva quis expressar
um voto de pesar pelo falecimento do Senhor João Ataíde, figura ímpar da
magistratura, da administração e do serviço da causa pública em Portugal. --------Expressou também, um voto de pesar pelo falecimento do Senhor
Vasco Polido Valente, com um papel relevante na cultura.-------------------------------Expressou ainda, um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Pina
Moura, também este, uma figura importantíssima no desenvolvimento do
nosso País. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 vinte e uma horas e trinta minutos, da qual se lavrou a
presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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