ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 24-04-2015

No dia vinte e quatro de abril de dois mil e quinze, na sala de sessões do edifício dos Paços do
Concelho da vila de Proença-a-Nova, 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 todos os presentes, assinalando o dia especial da sessão,
vésperas da comemoração do 41º Aniversário do 25 de Abril. Efetuada a chamada verificou-se a
ausência dos deputados Américo André Março e António Gil Martins Dias ------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. ---------------------------------

I - Período antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada lembrou os 41 anos do 25 de Abril, uma data histórica que nos deve
merecer uma reflexão profunda sobre a nossa jovem democracia e a responsabilidade dos eleitos na
defesa dos princípios democráticos conquistados. Lembrou que as conquistas do 25 de Abril estão
em risco fruto das dificuldades e condições de vida das populações e que a conjuntura económica
afeta os direitos dos cidadãos. --------------------------------------------------------------------------------------------Lamentou a baixíssima adesão que a discussão do PDM mereceu, referindo que na reunião estavam
apenas dois munícipes, o que lhe causou grande tristeza, e que merece uma reflexão de todos.
Apelou por isso a todos os deputados para que sejam mais participativos neste tipo de ações, como é
a questão do PDM, que irá interferir diretamente com a vida das pessoas. A área de vinte mil metros
quadrados para poder construir fora do perímetro urbano, quando a dimensão média das
propriedades no concelho é de três mil metros quadrados. -------------------------------------------------------Em relação ao assunto que trouxe na última sessão relativo ao local de realização de exames de
saúde por parte dos munícipes do concelho, foi-lhe comunicado que os utentes podem realizar
exames onde quiserem, no entanto para terem direito ao transporte terão que ser feitos
obrigatoriamente em Castelo Branco. -----------------------------------------------------------------------------------Por último, repudiou a falta de rigor jornalístico apresentado pelo Correio da Manhã, no dia 19 de
abril, numa notícia que coloca em causa o bom nome da Camara e do nosso Presidente. Propôs à
mesa que o comunicado aprovado por unanimidade na reunião da Câmara, seja também assumido e
votado pela Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio manifestou a disponibilidade da bancada do PSD para votar e aprovar o
texto do comunicado do Executivo Camarário, com o qual estão em sintonia. Repudiou o teor da
notícia do Correio da Manhã, que não enobrece o concelho e merece vivamente a condenação da
sua bancada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Marcolino Jorge, do CDS, manifestou também o seu acordo à votação do texto do
comunicado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara congratulou-se com a unanimidade das bancadas no repúdio do teor
da respetiva notícia. Afirmou que a forma, objetivo e conteúdo da notícia tinham como intenção

denegrir a imagem do Presidente da Câmara. A fim de que não restem dúvidas contextualizou os
acontecimentos relacionados com a colaboração do grupo Lena. -----------------------------------------------Começou por lembrar que quando tomou posse como Presidente da Câmara, no primeiro mandato,
a Sotima era um espaço devoluto, completamente abandonado. Com enorme esfoço, o Executivo
conseguiu, na altura, chegar a acordo com a entidade liquidatária, permitindo resolver a questão dos
ex-trabalhadores e do espaço industrial. Entretanto com a abertura das linhas de apoio para as
centrais de biomassa, o Grupo Lena manifestou junto da Câmara interesse em candidatar-se ao
concurso de uma Central de Biomassa a instalar no concelho. Como era do interesse da Câmara
captar este tipo de investimento e porque era de todo conveniente ter voz na matéria, pois o espaço
da Sotima detém licenciamento Tipo A, podendo instalar-se qualquer tipo de industria, o Executivo
decidiu concorrer em conjunto com o Grupo Lena para a aquisição do espaço com uma participação
de 25% e os restantes 75% para o Grupo Lena. -----------------------------------------------------------------------Para além da candidatura à Central de Biomassa, o Grupo Lena candidatou-se à concessão de um
Parque Eólico, e com a perspetiva de instalação de uma indústria de construção de torres para
parques eólicos, que criaria mais de 300 empregos. Nenhum destes projetos viria, no entanto, a ser
aprovado. Com a perspetiva de alimentarem a Central de Biomassa adquiriram também cerca de 200
hectares de floresta, que ainda detém. Todos estes investimentos que o Grupo fez no concelho
demostravam claramente a sua intenção em investir no Concelho. De referir ainda que no período
em que detiveram a infraestrutura, a Câmara não gastou um cêntimo naquele espaço, todos os
investimentos realizados em terraplanagens, melhorias nos pavilhões, segurança foram pagos na
íntegra pelo Grupo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O facto de não terem ganho nenhum concurso, aliado à crise económica que entretanto se instalou,
fizeram com que o Grupo se desinteressasse pelo espaço industrial da Sotima. Pela importância
estratégica para o Concelho, e uma vez que a Zona Industrial estava praticamente lotada, a Câmara
adquiriu os 75% do Grupo Lena pelo valor de aquisição. A diferença de 50 mil euros noticiada referese ao capital social da empresa PEPA. O Sr. Presidente acentuou ainda que enquanto mantivemos a
parceria, a Lena Ambiente teve uma atitude corretíssima connosco. Os contornos do negócio foram
apresentados, discutidos e aprovados na Câmara e Assembleia Municipal e confirmados pelo ROC.
Após o encerramento do PEPA tivemos uma inspeção da Autoridade Tributária que garantiu que
tudo estava bem. Todos fizemos o melhor e tomámos as decisões corretas, trabalhámos pelo melhor
para o concelho e estamos de consciência tranquila. ---------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada afirmou que está em causa a defesa do bom nome de Proença e que a
postura dos eleitos foi sempre a favor do concelho. -----------------------------------------------------------------O vereador do PSD, Jorge Tomé, realçou que o texto a propor a votação tem a concordância das
bancadas do PS e PSD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação o texto do comunicado aprovado unanimemente pelos vereadores foi também
aprovado por unanimidade pela Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------Este comunicado fica em arquivo apenso à presente ata. ----------------------------------------------------------O Presidente da União de freguesias de Proença-a-Nova e Peral fez um breve resumo do relatório
anual 2014 do Núcleo Local de Inserção. --------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada informou que o Centro de Ciência Viva concorreu a fundos Europeus no
valor de oitocentos mil Euros a fim de garantir novas valências. ---------------------------------------------------

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 foi aprovada por unanimidade. ------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade Municipal
O Sr. Presidente da Câmara destacou: ------------------------------------------------------------------------------------

As obras de requalificação do largo da devesa em Sobreira Formosa e da rua do Comércio. ----

-

A conclusão da requalificação da estação de tratamento de águas residuais domésticas
(ETAR) do PEPA e das infraestruturas elétricas 1ª fase. ---------------------------------------------------

-

A requalificação do Centro Social de Palhota. ----------------------------------------------------------------

-

A execução da rede de drenagem de águas pluviais e águas residuais domésticas na Rua da
Sarzedinha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

A limpeza de caminhos florestais em todo o concelho. ----------------------------------------------------

-

A execução de estrutura para a futura sede da associação de Caniçais e beneficiação de
calçadas na Maljoga. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-

A pavimentação de passeios no PEPA. -------------------------------------------------------------------------

-

A continuação do acompanhamento da revisão do PDM de Proença-a-Nova. ----------------------

-

A realização do processo de delimitação, definição e regulamentação de Áreas de
Regeneração Urbana de Proença e Sobreira. ----------------------------------------------------------------

-

O estudo prévio do parque temático contígua a Centro de Ciência Viva. -----------------------------

-

A realização da semana de prevenção e combate à obesidade. -----------------------------------------

-

A Apresentação pelo Grupo Coral da Casa do Povo de Serpa do cante Alentejano, no
Auditório Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-

A inauguração do Hostel Aventura na aldeia de Atalaias. -------------------------------------------------

-

A encomendação das almas no Parque Urbano. O curso de cozinha “Saberes e Saborescozinha a várias mãos” no Vale de Água. ----------------------------------------------------------------------

-

A largada de perdizes e faisões, com a participação de 140 caçadores. -------------------------------

-

O projeto de renovação do Centro de Ciência Viva da Floresta, com a presentação dos novos
conteúdos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por fim informou que a Execução do Orçamento da Receita é de 34,38% e da Despesa de 20,17% em
16 de abril de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A deputada Conceição Alves questionou o Presidente da Câmara acerca dos projetos e
desenvolvimento do parque temático. ----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que se trata de ter em carteira um projeto diferenciador, com
dimensão nacional a candidatar ao novo quadro de Apoio, que admite um máximo de dois projetos
com dimensão supramunicipal.
A Sra. Deputado concluiu perante o esclarecimento do Sr. Presidente, que estávamos perante um
projeto em desenvolvimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------

O deputado Marcolino Jorge solicitou ao Sr. Presidente da Câmara a colocação de passeios na Rua
Comendador João Martins. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara respondeu que tem levado algum tempo a negociação com os
proprietários dos terrenos para cederem espaço em troca da construção dos muros. ---------------------3. Análise e aprovação da Carta Educativa -----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata de um documento elaborado pelo Instituto
Politécnico de Castelo Branco. Salientou que temos um problema de natalidade que é nacional e se
acentua nos concelhos do interior.
-----------------------------------------------------------------------------------Referiu que o ensino público tem sido maltratado. Convenceram-nos a encerrar as escolas nas
aldeias e a concentrar tudo no Centro Educativo com o argumento de que não seria pedagógico
juntar alunos de diferentes anos na mesma sala. Atualmente com o Centro Educativo juntaram
turmas do 2º e 4º anos, chegando mesmo a colocar quanto alunos com necessidades educativas
especiais na mesma sala. O Sr. Presidente da Câmara manifestou, por isso, a sua indignação pela
forma como terminou o processo de encerramento de escolas nas aldeias, afirmando que fomos
enganados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente de Junta dos Montes da Senhora, Carlos Gonçalves acrescentou ainda que as turmas
não beneficiam nada quando juntam alunos de diferentes níveis. -----------------------------------------------A deputada Cristina Catarino referiu que é um documento claro, explícito e reflete a preocupação da
autarquia em relação à educação. A taxa de cobertura do pré-escolar no concelho é de cem por
cento, um exemplo a nível nacional. -----------------------------------------------------------------------------------O Deputado Victor Bairrada acrescentou que defender a educação é defender o país. Apresentou o
exemplo da Finlândia, que com metade da nossa população, tem o dobro de Agrupamentos e turmas
de aproximadamente 15 alunos por professor. ------------------------------------------------------------------------Posto a votação a Carta Educativa do concelho de Proença-a-Nova foi aprovada por unanimidade ---4. Documentos de Prestação de Contas - Ano 2014 -----------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara referiu que técnico Dr. Luís Ferreira apresentou um excelente
documento. Em apreciação referiu que temos a melhor execução a nível nacional. Orçamentámos
9.300.000€ e executámos 10.878.000€ o que demonstra o rigor com que elaborámos o orçamento.
Pagámos aos fornecedores a uma média de treze dias, reduzindo os prazos em relação aos anos
anteriores. Baixamos ainda o endividamento da Câmara. ----------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada afirmou que fomos exigentes e rigorosos e temos as contas em dia.
Temos contribuído para a redução da divida no Setor Estado ao reduzir os nossos orçamentos. --------Posto a votação o documento de prestação de contas-Ano 2014 foi aprovado por unanimidade. -----5. Aprovação da alteração ao Regulamento de Participação nas Festas do Município --------------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que se trata de uma alteração da lei. A aprovação dos
regulamentos é uma competência da Assembleia Municipal e uma vez que chamámos regulamento
ao documento, tem de ser aprovado pela Assembleia. A alteração prende-se com o facto de
baixarmos os valores a pagar pelos Stands das entidades fora do concelho. ----------------------------------O deputado Jorge Jacinto referiu que as festas do Município têm tido boa qualidade e espera que
este ano tenham o brilho que têm vindo a ter. Salientou que deve ser revisto a política de atribuição
de espaços para comerciantes e Associações. Os espaços da restauração para profissionais devem ser
aumentados a fim de garantirem a qualidade e rentabilidade. Chamou ainda a atenção para o
contacto das crianças com o álcool nestes períodos festivos que nos devem merecer atenção e ajuda.

Posto a votação o Regulamento de Participação nas festas do Município foi aprovado por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Período de Intervenções do Público ---------------------------------------------------------------------------------O munícipe professor Manuel da Silva Farinha, da Figueira, referiu a satisfação dos Sobreirenses pela
realização da última sessão da Assembleia na Sobreira Formosa. Lamentou a falta de publicitação da
reunião nos órgãos de comunicação social da freguesia e do concelho. Apelou à realização de outras
Sessões da Câmara e da Assembleia noutras sedes de freguesia, como forma de aproximar as
pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O munícipe Francisco Vaz Marques apelou à descentralização das reuniões da Câmara e Assembleia
como forma de aproximar o povo dos eleitos, e atrair a tenção para os temas políticos. Quanto á
notícia do Correio da Manhã referiu que é um assunto que nos melindra a todos e devemos defender
o município com transparência. Salientou que o povo ficou chocado com a notícia e que se revê no
teor do comunicado aprovado pela Assembleia. Relembrou que os valores da compra da Sotima
foram, em sua opinião, reduzidos face só ao valor da barragem e Central de transformação. -------------

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

