ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26-02-2016
No dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezasseis, 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 dezasseis 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 Jorge Jacinto, Francisco Grácio e André
Março. A justificação destas faltas foi aceite pelo Presidente da mesa. ----------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia informou ainda que, na sequência de uma iniciativa anterior, a
próxima reunião da Assembleia tivesse lugar na sede de freguesia dos Montes da Senhora. ------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada saudou todos os presentes, dando um cumprimento especial ao regresso
da Dra. Carla Mendonça depois de um período de ausência por doença. --------------------------------------Começou por dar conta da última reunião da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa em que
esteve presente, e na qual apresentou um conjunto de propostas. Em primeiro lugar defendeu a
necessidade da Comunidade ter uma intervenção relativamente à redução do valor das portagens da
A23. Referiu que, embora tenha consciência que a isenção é muito difícil atendendo aos custos, a
redução é não só necessária, como obrigatória e a Comunidade deve ter aqui uma posição politica e
institucional junto do Governo, ainda mais considerando que esta foi uma promessa do atual
Governo. O valor das portagens na A23 é muito alto, muito mais que, por exemplo a A1, quando esta
tem em muitos casos 3 faixas. Na sua opinião não há um espirito de solidariedade com a Região. -----A segunda proposta que apresentou prende-se com a Eficiência Energética a qual considera uma
prioridade. Sabe que a Comunidade está a trabalhar nesta matéria e que o atual enquadramento dos
apoios comunitários não é muito favorável às autarquias, mas a questão da utilização de leds na
iluminação pública é fundamental, e já há muitas autarquias a implementar este sistema, reduzindo
em muito os gastos com energia. Propôs ainda que a Comunidade adquirisse um carro elétrico como
forma de dar o exemplo de poupança de energia e que cada Câmara adquira também um para
utilizar nos percursos até 150KM. Na sua opinião o futuro, sobretudo nos percursos mais pequenos,
passará por deslocações através de carros elétricos. ----------------------------------------------------------------O terceiro aspeto que apresentou foi o da floresta, considerando que a Comunidade deve também
aqui ter uma intervenção, quer no novo regime de incentivos à floresta, quer novo paradigma de
gestão florestal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, falou num assunto que embora incomodativo, não tem problemas em trazê-lo à discussão e
que se prende com a questão do IMI rustico. Defende uma revisão do valor deste imposto, pois os
valores que as autarquias gastam em melhorias nos caminhos florestais não se coadunam com os
valores que os proprietários pagam de IMI. Em alguns casos de 10 cêntimos por um hectare de terra,
ou outro exemplo de uma pessoa que recebe mais de dois mil euros de subsídios e paga de IMI cerca
de 3 euros por 20 hectares. -------------------------------------------------------------------------------------------------

A Deputada Conceição Alves solicitou à mesa que a próxima reunião, a ter lugar nos Montes, tivesse
início depois das dezanove horas por ser mais compatível com os horários de trabalho. O Sr.
Presidente da Assembleia explicou que esta sessão em particular foi antecipada para as 16 horas
para não colidir com outra atividade do Executivo municipal, já prevista. Conclui dizendo que a Mesa
terá este assunto em consideração. -------------------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” ----------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia realizada em 30 de novembro de 2015 ----------------Feita a leitura da ata a mesma foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------2. Aprovação da 1.ª Revisão ao orçamento para 2016 e Grandes Opções do Plano -----------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata de introduzir 834 mil euros no Orçamento e que
têm a ver com 546 mil euros do saldo de gerência do ano anterior, mais 75 mil euros do aumento das
receitas do Orçamento de Estado, mais 113 mil euros de IMI e ainda de aumentos ligeiros das
receitas da água, saneamento e resíduos. Referiu que se optou por não criar rúbricas novas mas
reforçar algumas que manifestamente apresentavam valor insuficiente. -------------------------------------O deputado Vitor Bairrada questiona se o aumento da receita do IMI se refere ao IMI urbano. --------O Sr. Presidente da Câmara confirmou que sim, e no seguimento das propostas apresentadas pelo Sr.
Deputado anteriormente, referiu que podem ser equacionadas medidas para os próximos anos,
dando exemplo de alguns municípios que às licenças para a plantação de eucaliptos estão a aplicar
automaticamente um aumento do IMI dessas propriedades. Na sua opinião parece-lhe justo, pois
parte-se do princípio que essa propriedade vai ter um rendimento acrescido, sendo também uma
forma de desincentivar a plantação de eucaliptos. ------------------------------------------------------------------Em relação à questão dos eucaliptos, o Deputado Vitor Bairrada chamou a atenção para os valores
gastos pelas autarquias nos arranjos dos caminhos, dando o exemplo da freguesia de Proença-aNova, que já gastou mais de 50 mil euros na beneficiação de caminhos florestais e depois daí recebe
pouco mais de 5 mil euros das transferências do Estado. Se o IMI fosse mais equilibrado havia uma
maior justiça. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, Jorge Cardoso, referiu que esta
matéria poderia ter outros desenvolvimentos que é por exemplo o caso dos madeireiros que retiram
as madeiras e destroem os caminhos na floresta e as autarquias não são ressarcidas de coisa
nenhuma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por sua vez o Sr. Presidente da União de Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, Joaquim
Farinha, deu o exemplo de um madeireiro que nem se dignou retirar a lenha do caminho. --------------O Deputado Gil Martins questionou se não existem coimas para estes casos, e se tal não é da
responsabilidade dos fiscais da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Camara esclareceu que essas competências são da GNR. --------------------------------O Deputado Victor Bairrada questionou qual o número de efetivos que estão no Posto da GNR de
Proença-a-Nova. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara respondeu que o concelho tem no total 15 efetivos, o que torna muito
difícil manter os turnos. Da parte da Câmara afirmou que têm sido feitas diligências junto do
Comando da GNR no sentido de a sensibilizar para este problema. Da última vez em que abordou o
assunto foram-lhe dados dois argumentos de peso; por um lado o facto do concelho de Proença-aNova pertencer a Castelo Branco, que é o distrito do País que tem menos sinistralidade; por outro
lado, ser o concelho do País que, em 2015, apresentou o menor número de sinistros e criminalidade.

Acrescentou que se para a tutela, havendo pouco trabalho não há necessidade de aumentar os
efetivos, possibilita a ocorrência de casos caricatos como recentemente sucedeu com um caso de
distúrbios no Centro de Saúde. As autoridades demoraram cerca de 45 minutos a chegar ao Centro
quando o Posto está a poucos metros. A explicação foi que apenas estava um efetivo no Posto e teve
que esperar por reforços vindos de Oleiros. ---------------------------------------------------------------------------Terminadas as intervenções e respetivos esclarecimentos e não havendo mais questões em relação
ao Orçamento, a 1ª Revisão do Orçamento para 2016 e Grandes Opções do Plano nos termos da
alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro foi aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apreciação do Relatório anual de atividades e o modelo de recolha de dados da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova -----------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa informou que a Sr.ª Presidente da Comissão, Professora Deolinda Cardoso,
não estava presente e que este relatório se destinava a dar conhecimento dos resultados à
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Professor Carlos Gonçalves afirmou que em sua opinião os números ainda são preocupantes e é
bom que muitos casos tenham sido arquivados. Verifica-se um aumento de problemas a nível
familiar na idade dos 14 anos, relativamente a anos anteriores. -------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que os resultados se devem também à contratação pela
Câmara de psicólogos, que têm desenvolvido um trabalho de apoio de proximidade conjuntamente
com CPCJ e os técnicos da Ação Social da Câmara. ------------------------------------------------------------------A deputada Conceição Alves afirmou que os resultados refletem o aumento de famílias
desestruturadas e questionou o Presidente da Câmara sobre a contratação de psicólogos. --------------O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata de uma parceria entre a Câmara e a Santa Casa da
Misericórdia da Sobreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa terminou este ponto informando a Assembleia que iria ser feito um pedido
à Sr.ª Presidente da CPCJ para estar presente na próxima reunião a fim de nos proporcionar
esclarecimentos mais especializados sobre o relatório. ------------------------------------------------------------4. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------O Sr. Presidente da Câmara referiu: --------------------------------------------------------------------------------------

A Reabilitação da rede de drenagem no Esfrega; -----------------------------------------------------------



A Beneficiação e ampliação do edifício Comendador João Martins; -----------------------------------



A obras para instalação da Procerâmica, empresa já com duas pessoas contratadas e a
trabalhar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Execução da ETAR no Vale Porco, já concluída; --------------------------------------------------------------



Requalificação do Largo da Devesa e espaço urbano-rua do comércio em Sobreira Formosa
cujas obras deverão estar concluídas no princípio do verão; --------------------------------------------



Limpeza de caminhos florestais nas áreas da União de Freguesias de Sobreira Formosa e
Alvito Freguesias de S. Pedro do Esteval e Montes da Senhora; ----------------------------------------



Requalificação de calçadas em S. Pedro do Esteval; --------------------------------------------------------



Beneficiação do rés-do-chão da Fundação Joaquim Lourenço em Carregais; ------------------------



Projeto de Requalificação /Beneficiação do conjunto de edifícios propriedade do Município; -



Candidaturas a fundos comunitários para reabilitações na Rua do Ouro, Largo da Devesa, Rua
Jogo da Bola; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------



Iniciativa Rota - Escolas; -------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Móvel de Saúde realiza 3500 atendimentos em 2015. 295 Pessoas foram atendidas
pela primeira vez; ---------------------------------------------------------------------------------------------------



Concurso Comprar é Ganhar no Comércio Local distribuiu 5.580 euros em prémios; -------------



A execução do Orçamento da Receita é de 12,37% e a execução do Orçamento da Despesa é
de 12,32% à data de 19/02/2016. ------------------------------------------------------------------------------

O Presidente de Junta de Montes da Senhora agradeceu os trabalhos de limpeza florestal levados a
cabo na área da sua freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Marcolino Jorge questionou o Presidente da Câmara sobre a estrada de ligação à zona
industrial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que se trata de um projeto de 1 milhão de euros e não dá
para fazer ainda, sem financiamento comunitário. Está nas prioridades negativas neste quadro
comunitário e sem apoio não é possível executar. -------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------O munícipe Vaz Marques apelou ao aproveitamento de resíduos florestais na área do município. -----Em relação á floresta chamou a atenção para ações de sensibilização junto dos madeireiros para os
cuidados a ter com os caminhos florestais. ----------------------------------------------------------------------------Manifestou desagrado pela opinião de alguns deputados sobre o aumento de IMI das propriedades
rurais, devido á débil capacidade financeira dos munícipes. ------------------------------------------------------Por fim saudou a descentralização das reuniões da Assembleia. --------------------------------------------------

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

