ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27-02-2015

No dia vinte e sete de Fevereiro de dois mil e quinze, no Edifício de Fortes e Baterias na vila de
Sobreira Formosa, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do concelho.

Termo de Abertura
Pelas dezassete horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos da sessão
ordinária da Assembleia Municipal. Saudou o Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Srs.
Deputados, e de uma forma especial o público que se dignou a acompanhar os trabalhos desta
Assembleia. Congratulou-se com a sua realização em Sobreira Formosa, esperando que no futuro se
realizem também nas outras freguesias.
Efetuada a chamada, todos os deputados estiveram presentes.
Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.

I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O deputado Victor Bairrada saudou todos os presentes e congratulou-se com a realização da reunião
em Sobreira Formosa, referindo que é uma forma de descentralizar os nossos trabalhos. Desejou um
rápido e perfeito restabelecimento de saúde à Dr.ª Carla Mendonça, que assessorou as reuniões da
nossa Assembleia.
Deu conta que tomou conhecimento duma situação, que classificou de discriminatória, em relação
aos utentes do Centro de Saúde de Proença-a-Nova, que obriga à realização de exames de
diagnóstico apenas no Hospital de Castelo Branco, enquanto os utentes de outros Centros de Saúde
de concelhos limítrofes podem realizar os seus exames onde quiserem. Como membro da
Assembleia Municipal prometeu tomar uma posição sobre este assunto e indagar, junto das
entidades competentes, dos contornos desta situação, que a ser verdade constitui uma
discriminação seletiva dos utentes do nosso Centro de Saúde.
Como membro da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, informou dos assuntos da última
reunião, destacando a nomeação do Revisor Oficial de Contas (ROC) e o Relatório de Atividades de
2014, do qual realçou as atividades de promoção dos produtos regionais, o apoio às associações
humanitárias de bombeiros dos 6 concelhos que integram a CIMBB, e o Projeto PROVERE “Beira
Baixa Terras de Excelência”. Das atividades para 2015 destacou o projeto de eficiência energética,
que prevê a auditoria a todos os edifícios públicos.
O Sr. Presidente da União de Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, Sr. Joaquim Farinha,
saudou todos os presentes, expressou que é para ele uma honra receber esta Assembleia em
Sobreira Formosa, que sente um enorme orgulho em pertencer a esta equipa e realçou o excelente
relacionamento com o Executivo Camarário.
O Deputado Francisco Grácio cumprimentou todos os presentes e saudou a iniciativa de realizar a
reunião da Assembleia na Sobreira Formosa. Na sua opinião, é uma forma de colocar as pessoas a
participar no que é discutido em prol do concelho. Em nome da bancada do PSD agradeceu e
reconheceu a importância desta iniciativa ser estendida às restantes sedes de freguesia.

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 19 de Dezembro de 2014.
Feita a leitura da ata da sessão anterior a mesma aprovada por unanimidade.

2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade Municipal.
O Sr. Presidente da Câmara começou por agradecer ao Sr. Presidente de Junta a disponibilidade para
realizar a Assembleia em Sobreira Formosa.
Em relação à atividade municipal destacou a assinatura, nesse dia, do contrato de adjudicação da
empreitada de requalificação do Largo da Devesa e da Rua do Comércio em Sobreira Formosa, com
as obras a iniciarem-se em Março, cumprindo assim mais uma promessa eleitoral. Fez ainda
referência:
 À requalificação da estação de tratamento de águas residuais do PEPA e a 1ª Fase das
infraestruturas elétricas no PEPA, tornando assim em definitivas as infraestruturas provisórias;
 À requalificação de arruamentos na aldeia de Maljoga;
 À execução da rede de drenagem de águas pluviais e drenagem de águas residuais domésticas
na rua da Sarzedinha;
 Ao acompanhamento da Revisão do PDM de Proença-a-Nova;
 À realização do processo de delimitação e Regulamentação de Áreas de Regeneração Urbana
de Proença e Sobreira;
 Ao Projeto de Grande Rota do concelho de Proença-a-Nova;
 À Unidade Móvel de Saúde, que já percorreu em seis meses 6.000KM e atendeu 2075 pessoas;
 Ao concurso de comércio tradicional, que distribui no concelho 5.155 Euros em prémios no
mês de Dezembro.
Por fim informou que a execução do Orçamento da receita se situa nos 10,3 e da despesa nos 13,39
em 23 de Fevereiro de 2015.
O Deputado Victor Bairrada deu nota do bom andamento do PEPA e da empresa “Derovo” que já se
encontra a contratar pessoas.
A Deputada Conceição Alves questionou o Sr. Presidente da Câmara acerca do andamento do projeto
Estudo Prévio do Parque Temático.
O Sr. Presidente da Câmara informou que é um projeto de aproximadamente 2 milhões de Euros,
pretendendo-se que tenha uma dimensão nacional. O Estudo está a ser preparado pelos técnicos da
Câmara e será objeto de candidatura aos Fundos Comunitários do novo Quadro e só será
concretizado se for aprovado.

Em relação à “Derovo”, deu nota que estão a ser realizadas terraplanagens, estando em fase de
construção mais três novos pavilhões. Será um investimento de 12 milhões de euros, para concluir
até Julho de 2015, representando cerca de 70% do Projeto. Atendendo que estão perspetivados
novos projetos nesta área no curto prazo, crê que este investimento será uma grande âncora do
desenvolvimento do Concelho.

3. 1.ª Revisão do Orçamento para 2015 e Grandes Opções do Plano.
O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata de transferir o saldo de gerência de 2014 para o
Orçamento de 2015, na ordem dos 600 mil euros.
Posta a votação a 1.ª Revisão do Orçamento para 2015 e Grandes Opções do Plano foi aprovada por
unanimidade.

4. Conhecimento do Relatório Anual de Atividades e o Modelo de Recolha de Dados, da Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova.
A Presidente da Comissão, Professora Deolinda Cardoso, fez uma apresentação global do Relatório, o
qual fica apenso a esta Ata. Deu conta que durante 2014 foram acompanhados 29 processos dos
quais 8 foram arquivados.
O Sr. Presidente da Assembleia saudou e agradeceu o esforço e trabalho da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens.
O Deputado André Março elogiou a apresentação e trabalho da Professora Deolinda, considerando
que a dedicação desta Comissão merece reconhecimento público.
A Professora Deolinda agradeceu e enalteceu o apoio incondicional da Camara, garantindo todas as
condições para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão.

5. Ponto da situação - Período de discussão pública da 1.ª revisão do PDM.
O Sr. Presidente da Câmara informou que foi hoje publicado o período de discussão pública. Durante
30 dias vão ser realizadas sessões de divulgação em todas as freguesias, e vai estar disponibilizada
toda a informação na Câmara Municipal, nas Juntas de Freguesias e no portal da Câmara. Referiu que
este é o PDM possível, aquele que a Comissão de Coordenação e os 20 organismos intervenientes
entenderam que deveria ser. Passados quase 10 anos de se ter dado início à Revisão, em 2006, só
agora se está na fase da conciliação. Destacou o trabalho exaustivo feito no terreno por parte dos
técnicos da Câmara, a quem endereçou saudações. Em termos práticos referiu que foram
acauteladas situações como industrias ou casas com ampliação fora dos perímetros urbanos e
informou que quer a RAN quer a REN foram reduzidas. Por fim, recomendou a toda a Assembleia a
divulgação deste período de discussão assim como a análise do Processo. Em 15 de Julho de 2015
tem que estar aprovada a Revisão.
O Deputado Vítor Bairrada considera que o período 2006-2015 é muito tempo, mesmo considerando
que envolve muitas entidades e muitos processos. Defende que, enquanto deputados municipais,
temos obrigação de exigir maior celeridade e fazer pressão junto das autoridades competentes.

6. Alienação da Participação Social na "Proençatur - Empresa de Turismo E.M,", bem como dos
Equipamentos - Tenda e Cozinha, que funcionam em apoio ao "Hotel das Amoras".
Referindo que este é já um assunto recorrente, o Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que
esta questão surge com a publicação de um diploma que obriga à extinção ou alienação das
empresas públicas que tenham prejuízos durante 3 exercícios e prossigam fins mercantis.
Embora não concorde com esta Lei, pois em sua opinião as autarquias com uma situação financeira
estável, sem dívidas não deveriam estar condicionadas, o facto é que a Câmara de Proença se
encontra em incumprimento perante a Lei, e a qualquer momento a Inspeção Geral das Finanças
poderá contactar a Câmara, pelo que devemos estar preparados e equacionar as várias hipóteses.
Em sua opinião a resolução deste assunto passa por duas soluções. Ou se opta pela internalização do
património na Câmara. Situação que nos obriga a pagar o empréstimo de aproximadamente meio
milhão de euros e despedir os 20 funcionários, pois estes não podem ser integrados nos quadros da
Camara. Ou, a segunda opção, a alienação da empresa, cuja tramitação demonstra que estamos a
fazer alguma coisa para solucionar o problema, dando-nos margem temporal para procurar no
mercado alguém com experiência no setor e estabelecer um conjunto de critérios que garantam que
o hotel se mantenha a funcionar em Proença-a-Nova. No sentido de tornar mais atrativo o negócio a
possíveis investidores, ponderamos baixar de quatro para três estrelas e realizar um investimento
significativo na eficiência energética. Referiu ainda que a temos uma situação financeira que permite
manter a atual situação.
O deputado Francisco Grácio afirmou que esta é uma matéria que nos preocupa a todos. Referiu que
tem um ponto de vista diferente da sua bancada mas que será solidário com a posição do vereador
do seu partido, deixando a argumentação à sua colega a deputada Conceição Alves.
A Sr.ª deputada esclareceu que a sua bancada é favorável à internalização em virtude de a ultima
hasta publica não ter tido propostas, facto que os deixa apreensivos face à alternativa da alienação.
Considera a infraestrutura a âncora do desenvolvimento turístico do concelho e portanto muito
importante permanecer nas mãos do município.
O deputado André Março referiu que a alienação ou internalização decorre da lei 50/2012 e que a
Câmara está confrontada com a necessidade de definir de imediato uma solução para a empresa
Proençatur que terá de passar por:
A. Internalizar a Pousada no património da Câmara, cedendo posteriormente a gestão da mesma;
ou
B. Proceder de novo a uma oferta pública de alienação nos termos a propor pelo executivo
Municipal.
Analisadas as consequências inerentes às duas alternativas, propôs que fosse votada favoravelmente
a proposta de venda da Proençatur, por a mesma apresentar as seguintes vantagens:
 Evitar o reembolso imediato dos financiamentos obtidos no valor aproximado de meio milhão
de Euros.
 Evitar o despedimento coletivo de todos os trabalhadores e as respetivas indemnizações.
 Eliminar o risco de cobertura de deficits de exploração (Cerca de Cem mil Euros) relativamente
à hipótese de cedência de exploração.
O deputado Jorge Jacinto salientou que a lei não é justa para os concelhos do interior com contas em
dia. O hotel deve ser o projeto âncora do turismo do concelho. Deixou claro que a internalização é a
solução para um problema com dez anos, que nem o grupo Pestana conseguiu resolver. Só esta
solução garante que a infraestrutura se mantenha como hotel.

O deputado André Março afirmou que será sempre salvaguardada a função do equipamento
enquanto hotel. Com a proposta de internalização o despedimento dos trabalhadores é inevitável ao
passo que com a venda tentamos preservar os postos de trabalho e não temos de cobrir os deficits
de exploração. Finalizou a sua intervenção afirmando que é racional tentarmos mais uma vez a
alienação pois em último recurso poderemos ter mesmo que internalizar no património da Câmara. -O Sr. Presidente da Câmara encerrou o tema afirmando que no interior não há nenhuma pousada
que dê lucro e o hotel muito dificilmente dará pois teremos que fazer investimentos avultados da
ordem dos 200/300 mil Euros. Só seremos um destino turístico com uma atitude concertada com os
concelhos limítrofes.
Posto a votação este ponto foi aprovado por maioria com quatro votos contra da bancada do PSD.

7. Conselho Municipal de Segurança.
De acordo com a Alínea k) do Artigo nº4 do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança foram
designados pela Assembleia Municipal o Sr. Hugo Miguel Martins Dias o Sra. Maria da Conceição
Cardoso F. Alves.

III. PERÍODO DE INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
O munícipe Sr. Francisco Manso Cardoso agradeceu a realização da reunião da Assembleia na
Sobreira Formosa. Referiu que é de realçar o que o Executivo tem feito e está a fazer na Sobreira.
O Sr. Francisco Fandinga entregou na mesa algumas fotografias elucidativas da degradação de alguns
prédios que constituem um perigo para a segurança das populações.
O Sr. Presidente da Câmara tomou nota das referências do munícipe e prometeu tomar as medidas
adequadas para a solução dos problemas.
O Sr. Francisco Vaz Marques lamentou o pouco público presente. Fez alusão ao decréscimo
demográfico do concelho e apelou á implementação de incentivos para a fixação de jovens casais no
concelho. Por fim lembrou o plano de barragens hídricas no concelho.

No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade

