ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19-06-2015

No dia dezanove de junho 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. ---------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se a ausência dos Deputados André Março, Francisco Grácio e Jorge
Jacinto. As justificações destas faltas foram aceites pelo Presidente da mesa. -------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. ---------------------------------

I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada começou por dar conhecimento da sua participação na Assembleia da
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, que se realizou em maio. Dos assuntos tratados destacou
a transferência de um conjunto de património edificado da Assembleia Distrital para a Comunidade
Intermunicipal, nomeadamente a Colónia de Férias da Areia Branca no concelho da Lourinhã, a
Colónia de Férias de Média Altitude em Louriçal do Campo e o denominado edifício dos Emblemas,
em Castelo Branco. Ao nível de atividades, destacou o projeto de avaliação da eficiência energética
de todos os edifícios públicos, o apoio aos bombeiros através da aquisição de novos equipamentos e
a promoção da marca Beira Baixa. ----------------------------------------------------------------------------------------Ao nível do Concelho destacou os apoios do município no domínio da educação, salientado o número
de bolsas de estudo atribuídas, no total 50, mais do dobro do previsto, e o apoio às visitas de estudo
ao estrangeiro dos alunos do 9º ano.-------------------------------------------------------------------------------------Louvou a forte participação de pessoas na sessão solene do dia do Município, referindo que era um
pouco deste público que faz falta nas nossas assembleias. Realçou ainda a honrosa homenagem feita
aos ex-combatentes do ultramar, naturais do concelho, que deram a vida pela Pátria e que culminou
com a inauguração do Memorial. -----------------------------------------------------------------------------------------Em sua opinião, num tempo em que é preciso repensar a questão da defesa da Europa, esta foi uma
justa e oportuna homenagem. Em relação ao Programa das festas, apesar da chuva e frio, considerou
um bom cartaz, diversificado e com muitas atividades endereçando por isso os cumprimentos à
organização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Deputada Conceição Cardoso começou por solicitar à Mesa o envio antecipado das atas da
Assembleia conjuntamente com a respetiva documentação. ------------------------------------------------------Em nome da bancada do PSD congratulou o município pela forma como as festas decorreram em
termos de organização e cartaz. No que diz respeito à sessão solene lamenta não ter havido maior
envolvimento da comunidade, nomeadamente com participação dos jovens estudantes na sua
realização. Por fim questionou o executivo sobre aquisição da massa insolvente da firma falida
«Daniel Lourenço, Lda», referindo que, embora tenha merecido a aprovação da bancada do PSD,
gostaria de ver esclarecidos algumas questões nomeadamente, os trâmites do processo, a finalidade
a dar ao espaço e as perspetivas do executivo. ------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente de Junta de Freguesia de São Pedro do Esteval, Paulo Cardoso, salientou a
importância das Juntas estarem presentes nas Festas do Município. Deu ainda conhecimento da sua
participação no Conselho Cinegético Municipal, informando da obrigatoriedade de entregar os
resultados entre o dia 15 de junho e o dia 17 de julho. -------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, Jorge Cardoso, deu
conhecimento da festa das malhas a realizar no dia 11 de julho no Peral, que visa recriar todo o ciclo
da ceifa, incluindo a visita a um moinho de água, um almoço tradicional, a malha do cereal e uma
merenda. Para além do interesse histórico e cultural, pretende-se chamar a atenção para a
importância da preservação das sementes autóctones, que estão praticamente extintas. Endereçou o
convite formal a todos os deputados e membros do executivo, referindo que, em nome da Junta,
terá todo o gosto em recebe-los. Em relação às festas, concorda que as Juntas devem estar
representadas corroborando a opinião do seu colega Paulo Cardoso. Por último, elogiou o memorial
de homenagem aos combatentes. Considera no entanto que, no monumento, devem ser protegidas
as arestas salientes, em virtude de ser um local muito frequentado por crianças. --------------------------O senhor Presidente da Câmara, João Paulo Catarino, começou por referir que, embora o tempo não
tenha ajudado, as festas do município correram muito bem. Em relação ao memorial, em sua opinião
é um monumento que dignifica a memória dos ex-combatentes do Ultramar, tendo ficado muito
bem conseguido e com grande simbolismo. Sendo uma obra de arte compreende que seja discutível,
como todas as obras de arte. Em relação à proteção das arestas é uma questão que irá ser
solucionada quanto antes. Quanto à participação dos jovens estudantes considerou que os
conteúdos motivaram a sua participação.-------------------------------------------------------------------------------Em relação à compra das antigas instalações da firma Daniel Lourenço, referiu que a posição do
executivo foi sempre de só avançar se nenhum privado mostrasse interesse, o que de facto veio a
verificar-se. A Comissão Liquidatária propôs vender à Câmara por um valor simbólico. Foi mais uma
oportunidade para a Câmara fazer um bom negócio. Referiu que desde o seu primeiro discurso tem
defendido uma estratégia diferenciadora e agressiva em relação às condições oferecidas para a
instalação de empresas no concelho. Enquanto outras câmaras oferecem lotes, nós oferecemos
pavilhões industriais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim o Sr. Presidente da Câmara endereçou à mesa a decisão de disponibilizar até vinte e quatro
horas antes de cada sessão a ata da sessão anterior, em virtude de no final das sessões ser sempre
apreciada e votada a respetiva minuta. ---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da mesa concordou com o envio da ata da sessão anterior dispensando assim a sua
leitura no início de cada sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Mesa da Assembleia concordou que, não havendo objeções e sempre que
possível, a ata da sessão anterior seja enviada a todos os membros da Assembleia Municipal até 24
horas antes da reunião que a aprovará. ----------------------------------------------------------------------------------

II. PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” ----------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 24 de abril de 2015. -------------------------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. ----------A informação do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente ata. Das atividades,
destacou a construção da ETAR do Vale Porco, a qual se encontra em condições de ser lançado o
concurso para a sua realização. ---------------------------------------------------------------------------------------------

A Deputada Conceição Alves questionou o Sr. Presidente da Câmara acerca do Projeto da Grande
Rota e quis saber se houve evoluções em relação ao Projeto do Parque Temático. Perguntou ainda
sobre o destino a dar aos Trajes a concurso no desfile, em Sobreira Formosa. -------------------------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que o projeto da Grande Rota pretende fazer a ligação entre os
principais pontos turísticos do Concelho, através de uma Rota que se pode fazer de carro, de bicicleta
ou a pé. Em relação ao Parque Temático informou que está em desenvolvimento. Sobre os Trajes,
referiu que vão estar expostos na biblioteca. --------------------------------------------------------------------------O Deputado Vítor Bairrada destacou as seguintes atividades do Centro de Ciência Viva: a Exposições
“Visões” sobre a visão; as comemorações do Ano Internacional da Luz; o concurso “Cabeça de
Vento”, cujo objetivo foi sensibilizar a comunidade escolar para a escolha dos cursos de engenharia e
para o uso das energias renováveis; a presença no Centro de um grupo de trabalho da Comunidade
Europeia para avaliar a questão do nemátodo do pinheiro. Lembrou ainda as oficinas realizadas:
farmácia verde, apicultura, arte e ciência na decoração de bolos; a ação de divulgação sobre a cultura
do olival; o Café Ciência – A luz e a visão; a Ciência Viva no Verão; o Concerto de Primavera com a
Escola Superior de Artes de Castelo Branco e o encerramento do ano letivo do primeiro ciclo, um
enorme êxito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente de Junta dos Montes da Senhora, Carlos Gonçalves, congratulou-se com as
pavimentações efetuadas nos Montes da Senhora e alargadas ao Casal da Ribeira. Fez ainda um
apontamento muito positivo à forma como decorreu o encerramento do ano letivo no Ciência Viva
da Floresta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Deputada Conceição Alves questionou se no concurso “Cabeças de Vento” todas as escolas tinham
sido convidadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Deputado Vítor Bairrada afirmou que foram todas convidadas, no entanto só o Instituto de S. Tiago
é que participou, em conjunto com a Universidade Sénior. -------------------------------------------------------A propósito deste assunto, o Sr. Presidente da Câmara referiu que é da mais elementar justiça
destacar a disponibilidade do Instituto de S. Tiago em participar nas diferentes atividades, referindo
que quando solicitado participam em todas as iniciativas. --------------------------------------------------------3. Compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de competências ---------------------O Senhor Presidente de Câmara informou que se trata das despesas plurianuais referentes ao
projeto de requalificação em Sobreira Formosa, ao contrato com a EDP e ao protocolo que a Câmara
tem com a Santa Casa de Misericórdia de Proença-a-Nova sobre a Unidade Móvel de Saúde. -----------Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do nº1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de
fevereiro (LCPA), foi presente à Assembleia Municipal informação relativa aos compromissos
plurianuais aprovados ao abrigo da delegação de competências. ------------------------------------------------Colocada a votação foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------4. Análise e aprovação do Projeto de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos
Estabelecimentos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente de Câmara informou que o Regulamento foi aprovado em reunião de Câmara e
depois colocado a discussão pública. Mereceu recomendações e pareceres de três entidades: GNR,
União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral e do Empresário José Alberto Mendoça. Analisados
os contributos e sugestões, foram acolhidas algumas recomendações tendo resultando no
documento que hoje se coloca a votação. Em sua opinião, apesar do conflito de interesses entre os
bares e a discoteca, julga que este é documento razoável, que procura acolher os vários interesses. ---

O Deputado Vítor Bairrada chamou a atenção para a necessidade de garantir que este Regulamento,
uma vez aprovado, seja cumprido, o que nem sempre se verifica. Alertou para o controle de
permanência, em locais de diversão, de jovens com idades inferiores às permitidas por lei; em sua
opinião trata-se de uma questão de saúde pública. Chamou ainda a atenção para os limites das áreas
de esplanadas que invadem os passeios colocando dificuldades á passagem das cadeiras de rodas e
carros de bebés. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Deputado Marcolino Jorge referiu que concorda com o Regulamento e reforçou a recomendação
para o controlo das idades dos jovens que frequentam os estabelecimentos. -------------------------------Submetido a votação o Projeto de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento,
elaborado em consonância com a ponderação constante do relatório, foi o mesmo aprovado por
unanimidade, nos termos da alínea g) do nº 1 do art.º 25 do Anexo da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas - Ano 2014 ----------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara contextualizou este ponto, referindo que é uma obrigação legal que
resulta do facto de a Câmara ter uma empesa municipal detida a 100% e a lei obriga a que seja feita a
consolidação das contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes na sessão, a consolidação de contas do Município inerentes ao ano de 2014, aprovadas por
unanimidade na reunião de órgão executivo de 15/06/2015, em cumprimento do disposto nos art.º
75º e 76º da Lei nº73/2013, de 3 de setembro.------------------------------------------------------------------------Analisados os referidos documentos de prestação de contas consolidadas, designadamente, o
Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Fluxos de Caixa e respetivos
Anexos, bem como a Certificação Legal de Contas e o parecer sobre as mesmas, apresentado pela
sociedade de revisores oficiais de contas, foram as contas consolidadas do Município de Proença-aNova, referentes ao ano de 2014, aprovadas por unanimidade, em cumprimento do disposto nos nºs
2 e 3 do artigo 76º da citada legislação. ---------------------------------------------------------------------------------6. Aprovação da versão final da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova -----------O Sr. Vereador João Lobo fez uma apresentação sumária das principais alterações que esta revisão
contempla. A apresentação fica apensa à presente ata. ------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara referiu que com a aprovação do PDM todos os outros Planos de
Pormenor extinguem-se automaticamente. ---------------------------------------------------------------------------O Deputado Victor Bairrada começou por dar os parabéns a toda a equipa envolvida. Referiu que a
revisão dos PDM´s é a burocracia no seu melhor, 6 anos e 22 entidades auscultadas são números que
devem merecer a nossa análise e posição. Em relação à Revisão em si defende que deve haver uma
compatibilização entre a proteção do ambiente e a defesa do investimento. Os 20.000 metros
quadrados para poder construir fora de perímetro urbano não são exequíveis. Deveria ser tido em
conta a nossa especificidade face á dimensão média da nossa propriedade. Alertou por fim para o
risco de incêndio com a floresta demasiado perto das casas. ------------------------------------------------------Presente sobre proposta da Câmara Municipal a versão final da 1ª Revisão do Plano Diretor
Municipal de Proença-a-Nova acompanhada do parecer final favorável da Comissão de Coordenação
de Desenvolvimento Regional do Centro, foi a proposta colocada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade ao abrigo de nº1 do artigo 79º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial, e tendo em consideração o parecer emitido. -------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Câmara concluiu este ponto congratulando-se pelo facto de Câmara ter cumprido
com o prazo, ao contrário de outras que não conseguiram, o que implica que tenham que dar inicio a
todo o processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que foi um processo muito cansativo e stressante, sendo por isso da mais elementar justiça
fazer este reconhecimento publico a todos os técnicos da Câmara envolvidos, pois a maior parte do
trabalho foi feito pela autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------Por fim, expressou a sua satisfação pelo facto de este Ponto ter sido aprovado por unanimidade.
Significa que estão todos de acordo com as principais linhas estratégicas para o concelho.
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Montes da Senhora, Carlos Gonçalves, foi de encontro às
palavras do Sr. Presidente da Camara, afirmando que se revê no trabalho e linhas estratégicas para o
concelho. Fez também referência elogiosa ao trabalho dos técnicos da autarquia.

III. Período de Intervenção do Publico ----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

