ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25-09-2015
No dia vinte e cinco de setembro 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 do Deputado Jorge Jacinto. A justificação desta falta foi
aceite pelo Presidente da mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. --------------------------------

I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara propôs à Assembleia que fosse retirado da ordem de trabalhos o ponto 4
da agenda, a fim de ser ponderada a proposta de alteração à minuta do Programa de Procedimento
de Alienação da participação social na Proençatur, nomeadamente na alínea e) referente à
obrigatoriedade do adjudicatário manter o hotel por 10 anos, e não 5 como a anterior proposta
previa. O Sr. Presidente da Câmara referiu que entretanto surgiram dúvidas em relação à segunda
parte da alínea, que prevê que quem compre o hotel possa alterar o seu fim mediante o pagamento
de 50% do valor da arrematação determinado pelo procedimento. Tal significaria pagar cerca de 900
e tal mil euros pela unidade, valor no seu entendimento baixo e que pode compensar, não sendo isso
que se pretende. O objetivo é manter a unidade hoteleira pelo menos nos próximos 10 anos. ---------A sua intenção é apreciar novamente o tema em reunião de Câmara e alterar o valor da percentagem
a fim de garantir que não seja um bom negócio tornar o empreendimento numa outra coisa que não
o hotel, e na próxima Assembleia Municipal discutir então este ponto. ----------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa colocou à consideração da Assembleia a proposta do Executivo que foi
aceite sem qualquer objeção por parte dos deputados. ------------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio após cumprimentar o Executivo, a Mesa, colegas e colaboradores do
município, felicitou, em nome dos deputados do PSD, o início de mais um ano letivo, saudando todo
o corpo docente, alunos, pais e toda a comunidade educativa em geral. No seguimento de proposta
do vereador Jorge Tomé, propôs que no futuro o recomeço das atividades escolares fosse objeto de
um ato mais solene em virtude da comunidade educativa representar muito para o concelho. Por
fim, congratulou, em nome do grupo parlamentar, o facto da ata da ultima Assembleia ter sido
distribuída antecipadamente, proporcionando assim tempo para uma análise mais cuidada. -----------O deputado Victor Bairrada, após saudar o Executivo, deputados e público presente, começou por
congratular o acordo assinado entre a CCDR e a Comunidade Intermunicipal, relativamente ao
programa para o próximo período de programação e que representa cerca de 20 milhões de euros.
Referiu que entre outras áreas, este Programa prevê apoios para a eficiência energética, um assunto
pelo qual se tem debatido nos últimos anos, nomeadamente a questão da iluminação pública.
Informou que o Centro de Ciência Viva bateu o recorde de visitas no mês de agosto bem como os
melhoramentos nas áreas de conteúdos. Salientou a afluência na procura das análises de vinhos.
Saudou o apoio que a Câmara tem dado às festas nas aldeias, nomeadamente na limpeza e recolha

de lixos nos recintos das festas anuais e as limpezas de matos em redor das aldeias. Realçou o bom
andamento do projeto Derovo, realçando a sua dimensão e o número de empregos que proporciona
no nosso concelho. Destacou os eventos Andamento e Party Zone 2015 realizados no PEPA com o
apoio da Camara, iniciativas que atraíram muita gente e demonstra a vitalidade da nossa população.
Lembrou a excelente taxa de ocupação do Hotel das Amoras no mês de agosto. Referiu que o início
das escolas correu bem, e fez referência aos bons indicadores que o Concelho apresenta em relação
ao insucesso escolar, salientado o papel dos municípios nesta matéria, nomeadamente na garantia
de transportes para as escolas. Por fim elogiou a iniciativa do Presidente de Junta da União de
Freguesias de Proença e Peral de realizar as malhas recordando uma fase da nossa história local. -----O Presidente da União de Freguesias de Sobreira e Alvito referiu a realização da Feira de Outono e a
angariação de fundos para a Caritas nesse período, fazendo um convite a toda a Assembleia para
participar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado José António questionou o Executivo sobre a possibilidade de eventuais alterações de
horários de funcionamento dos estabelecimentos face às reclamações dos comerciantes. --------------O Sr. Presidente da Câmara respondeu que os reclamantes iriam ser convocados para uma reunião
para análise das propostas. -------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” ----------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 19 de junho de 2015 -----------------------Uma vez que foi enviada previamente a todos os deputados, o Sr. Presidente da Mesa dispensou a
sua leitura, questionou se havia algum comentário ou sugestão. Não havendo, nenhum aditamento,
a mesma foi posta a votação tendo sido aprovada por maioria com duas abstenções. --------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------O Sr. Presidente da Câmara destacou as seguintes atividades: ---------------------------------------------------

A remoção das placas de fibrocimento e fibra de vidro do pavilhão do lote P0 do PEPA
frações C-G; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------



A construção da ETAR no Vale Porco; -------------------------------------------------------------------------



A conclusão da 1.ª fase da construção do edifício sede da Associação de Atalaias e espaço de
festas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A requalificação do largo da devesa e espaço urbano - Rua do Comércio em Sobreira
Formosa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------



As pavimentações em vários locais da rede viária do concelho; ----------------------------------------



A conclusão das infraestruturas elétricas no PEPA 1.ª fase; ----------------------------------------------



O calcetamento de passeios no PEPA; -------------------------------------------------------------------------



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



Os trabalhos de execução de cozinha partilhada em edifício de serviços do PEPA; ----------------



O projeto de desenvolvimento da área de Regeneração Urbana em Proença; ----------------------



O projeto da primeira unidade de execução de S. Bartolomeu, em Proença-a-Nova; -------------



O projeto de requalificação/Beneficiação do conjunto de edifícios propriedade do município;



A recriação da história das malhas no Peral, saudando o Presidente de Junta da União de
Freguesias de Proença-a-Nova e Peral por esta iniciativa e pela forma como decorreu o
evento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A realização no PEPA do evento da indústria criativa com variadas formas de arte e outras
atividades; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------



O festival de verão no parque urbano; -------------------------------------------------------------------------



O destaque dado ao nosso concelho no programa da TSF “Praia a Praia” que a partir da praia
fluvial do Malhadal divulgou o turismo, gastronomia, arqueologia e passeios pedestres do
concelho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------



O 8.º aniversário do Centro de Ciência Viva com um aumento significativo de visitantes
durante este verão; -------------------------------------------------------------------------------------------------



A realização pelo 4.º ano consecutivo do campo arqueológico de Proença-a-Nova, que correu
muito bem, com resultados visíveis e uma projeção consentânea com o investimento feito; --



O protocolo realizado entre o município de Proença e o Centro Social, Cultural e Recreativo
de Montes da Senhora. --------------------------------------------------------------------------------------------

Por fim informou que a execução do orçamento da receita se situa nos 70,36% e da despesa é de
59,98% à data de 21 de setembro de 2015. ----------------------------------------------------------------------------A deputada Conceição Cardoso solicitou esclarecimentos sobre o Projeto de desenvolvimento da
área de Regeneração Urbana em Proença e sobre o projeto de S. Bartolomeu, que lhe pareceram
muito vagos, pedindo para concretizar um pouco mais. ------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que relativamente ao projeto de regeneração urbana este se
enquadra no novo instrumento de reabilitação urbana recentemente criado pela administração
central. Com esta nova legislação, os municípios que definiram e aprovarem áreas de regeneração
urbana, em perímetros urbanos perfeitamente consolidados e com edifícios, na sua maioria com
mais de 30 anos, os proprietários que fizerem obras de reabilitação dentro das áreas abrangidas
ficam isentos ou com IMI reduzido e o IVA da construção passa para 5%. No caso de edifícios
reabilitados no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários terão uma majoração em relação
a outros projetos fora das áreas de regeneração urbana. ----------------------------------------------------------Quanto à unidade de execução de S. Bartolomeu o Sr. Presidente da Camara explicou que tem a ver
com a nova legislação dos loteamentos. Antes os promotores propunham à Camara Municipal a
criação de um novo loteamento da área que entendiam. Agora passa-se um pouco ao contrário, os
proprietários têm que manifestar interesse à Câmara que querem fazer o loteamento. A Camara tem
que delimitar nessa área uma unidade de execução que leva à reunião do executivo e a discussão
pública. O promotor é convidado a apresentar um contrato do projeto de acordo com a decisão da
Câmara e no qual ficarão definidas as contrapartidas que o proprietário tem que cumprir. --------------Por fim a deputada Conceição Alves questionou o Sr. Presidente sobre o projeto da grande rota, do
qual tem alguma curiosidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Camara esclareceu que este projeto pretende ligar todos os alojamentos locais e
pontos turísticos do concelho, de carro, de bicicleta e a pé e estará pronto até final do ano. ------------3. Análise e aprovação ------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo ----------------------------------------------

O Sr. Presidente da Câmara começou por esclarecer que, com a alteração legislativa, tudo o que é
Regulamento passou a ser competência da Assembleia Municipal a sua aprovação. No caso particular
dos dois assuntos aqui trazidos trata-se de um aperfeiçoamento aos Regulamentos. ----------------------No caso do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, tem-se vindo a constatar que de ano
para ano se candidatam mais alunos do que o previsto pelo Regulamento e que cumprem os
requisitos. O que se tem feito é atribuir excecionalmente bolsas a todos os que cumprem os critérios.
Com a alteração ao Regulamento pretende-se aprovar mais bolsas do que o Regulamento previa,
desde que cumpram os critérios estabelecidos. Vamos verter para o Regulamento o que já estamos a
fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n. º75/2013, de 12 de setembro a
alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo foi aprovada por unanimidade. ----------3.2 Projeto de Regulamento do Banco Solidário de Proença-a-Nova ------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que se pretende um Regulamento mais transparente e que
permita exercer mais controlo sobre como são distribuídos os bens que recebemos. Para que não
falte a quem precisa, temos que se ser mais rigorosos. -------------------------------------------------------------Nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o
projeto de Regulamento do Banco Solidário de Proença-a-Nova foi aprovada por unanimidade. -------3.3 Projeto de Regulamento de Concurso Literário Pedro da Fonseca ----------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que se trata de um Regulamento proposto pelo vereador do
PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada alertou para eventuais abusos dos alunos que se candidatam a bolsas de
estudo, chamando a atenção para os sinais exteriores de riqueza nem sempre consentâneos com o
comprovativo de recursos ou IRS dos familiares. Quanto ao Regulamento do Banco Solidário advertiu
para o tipo de beneficiários que deitam ao lixo o que recebem. Em sua opinião o Regulamento
deveria punir para o futuro tais comportamentos para garantir ajuda aos que realmente precisam. --A deputada Conceição Cardoso afirmou que este Regulamento de Bolsas de Estudo contém avanços
e que o controlo entra no domínio de consciência dos bolseiros. Quanto ao banco solidário alertou
que a Cáritas também está no terreno e lançou o repto para a constituição de um banco de dados
comum, para que se possa controlar o que se leva de cada lado. Congratulou-se pela publicação
deste Regulamento literário, afirmando que é bem-vindo e irá criar entusiasmo nos professores.
Chamou a atenção para a sua publicitação depois de aprovado. -------------------------------------------------O Presidente de Junta da União de Freguesias de Proença e Peral informou que, enquanto parceiro,
na área da solidariedade social está a encaminhar as pessoas para a Cáritas propondo também um
Regulamento para esta instituição. --------------------------------------------------------------------------------------O deputado Gil Martins propôs que fossem introduzidas as seguintes alterações ao Regulamento de
Concurso Literário: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No n.º 1 do artigo 2.º: Onde vem referido homenagear o autor, deverá substituir-se autor por
filósofo ou insigne filósofo; -------------------------------------------------------------------------------------------------Na alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º: onde se diz deve constar “cd” ou “pen” etc, deverá dizer-se
apenas devem constar as indicações do autor. -----------------------------------------------------------------------O ponto 3.1 do artigo 8.º passa a ter a seguinte redação: ----------------------------------------------------------“Aos restantes trabalhos de cada modalidade a concurso poderão ser atribuídas menções honrosas.”

Nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o
projeto de Regulamento do Concurso Literário Pedro da Fonseca foi aprovado por unanimidade, com
as alterações apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------4. Retirado da ordem de trabalhos --------------------------------------------------------------------------------------5. Revogação parcial do Acordo de Execução celebrado com a Junta de Freguesia de Montes da
Senhora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que esta revogação parcial se destina a possibilitar a
contratação de uma funcionária e transferência dos montantes do respetivo vencimento, em virtude
de a lei vigente impossibilitar a Junta de contratar funcionários. ------------------------------------------------Nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro a
proposta de Revogação do Acordo de Execução entre a Câmara Municipal de Proença-a-Nova e a
Junta de Freguesia de Montes da Senhora foi autorizada por unanimidade. ----------------------------------6. Autorização de Compromisso Plurianual da empreitada de Requalificação do Lote P0 - Frações C
a G (PEPA) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou a Assembleia que se pretende substituir a cobertura de placas
de fibrocimento por chapas metálicas no pavilhão, em virtude de existir uma proposta de
arrendamento do espaço. O montante envolvido será de aproximadamente trezentos mil euros, diz
respeito a dois anos económicos e estamos em condições de lançar o concurso na próxima semana. Dando cumprimento ao estatuído no artigo 6.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual
redação, a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a assunção do compromisso plurianual
inerente ao procedimento de contratação designado “Empreitada de Requalificação de Lote P0 Frações C a G (PEPA)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 -------------------

