ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29-04-2016
No dia vinte e nove de abril de dois mil e dezasseis, a Assembleia Municipal reuniu em sessão
ordinária no Centro Social e Recreativo da freguesia de Montes da Senhora. --------------------------------Termo de Abertura -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezoito 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 e José António Tavares
Branco. A justificação destas faltas 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 Mesa da Assembleia, começou por apresentar saudações ao público presente, ao
Sr. Presidente de Junta da freguesia de Montes da Senhora, Prof. Carlos Gonçalves, e ao Centro
Social e Recreativo de Montes da Senhora, agradecendo à direção o acolhimento nas suas
instalações desta reunião. Por fim, cumprimentou, em nome da Mesa, o Sr. Presidente de Camara,
Vereadores e Senhoras e Senhores deputados, dando as boas vindas e fazendo votos de boa
participação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda neste período antes da Ordem do Dia o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, e em nome da
Mesa, lembrou que esta é a primeira Reunião depois da saída do Eng. João Paulo Catarino, que após
dez anos à frente dos destinos do nosso Concelho foi justamente nomeado para a Unidade de Missão
de Valorização para o Interior. Referiu que a sua experiencia, valores e conhecimentos acerca dos
problemas do interior, auguram com certeza um bom desempenho nestas suas novas funções. Fica o
registo aqui hoje do nosso apreço pelo seu empenho, por tudo quanto fez pelo Concelho e ainda os
votos dos melhores sucessos para bem do País e dos portugueses. Manifestou também o seu
reconhecimento pela forma prestigiosa como sempre soube preservar o bom relacionamento
institucional e politico com esta Assembleia. --------------------------------------------------------------------------Esta é também a primeira vez que está presente perante esta Assembleia a renovada equipa do
executivo, desde 9 de março de 2016, liderado pelo Eng. João Lobo, que está certo, estará à altura
dos desafios que a continuada valorização e desenvolvimento do nosso Concelho impõe. Atenta
também a sua experiencia, competência e valores de referência com que soube rodear as suas
missões anteriores, o Sr. Presidente da Mesa, referiu que estamos certos que o Concelho poderá
contar sempre com a sua capacidade. Em nome da Mesa endereçou votos de confiança ao Sr.
Presidente da Câmara, Engo. João Lobo, e a todo executivo camarário, Vice-presidente João Manso,
vereadoras Helena Mendonça e Catarina Dias, vereador Jorge Tomé, desejando-lhes boa sorte. ------Após estas posições que, em nome da Mesa, o Sr. Presidente da Assembleia tomou, abriu a
inscrições para propostas de eventuais intervenções neste período antes da Ordem do Dia. ------------O deputado Victor Bairrada agradeceu a hospitalidade, enalteceu a descentralização das reuniões da
Assembleia e saudou todos os presentes, a mesa e colegas deputados. De seguida apresentou uma
declaração com um voto de confiança ao novo Presidente de Câmara Eng. João Lobo, que fica apensa
a esta Ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trouxe ainda mais alguns assuntos que gostaria de trazer a esta Assembleia. Começou por chamar a
atenção para a limpeza de sobrantes na atividade florestal, sugerindo numa primeira fase uma ação

pedagógica e numa segunda uma ação punitiva. Propôs a elaboração, pela Câmara, de um código de
conduta dirigido a proprietários e empresas florestais. -------------------------------------------------------------Lembrou que há munícipes que continuadamente deitam cinzas das lareiras para os contentores de
lixo, provocando a destruição pelo fogo de património que custa centenas de euros. Sugeriu que as
pessoas sejam alertadas através dos recibos da água. --------------------------------------------------------------Propôs que seja apresentado ao Governo uma melhoria do código do IMI por forma a colmatar
injustiças socialmente relevantes. Em seu entender, existem casos de pessoas que com o dobro do
património pagam menos IMI pelo fato de estarem no estrangeiro. As receitas de IMI vão ser cerca
de metade em função de situações injustas. --------------------------------------------------------------------------Finalmente congratulou-se com a informação pública da intenção de redução do valor das portagens
na A23, para empresas de transporte. Seria importante para a economia local e reduziria a
sinistralidade rodoviária, contribuindo ainda para a menor degradação das vias municipais. ------------O deputado Francisco Grácio após cumprimentar a Mesa, os senhores deputados, executivo
municipal e público saudou particularmente, em nome da bancada do PSD, o Presidente de Junta dos
Montes da Senhora por ter recebido na freguesia a presente reunião da Assembleia Municipal.
Saudou o novo Presidente da Câmara, desejando manter com o novo Executivo uma relação tão
profícua e positiva como com o antecessor. Desejou ainda muitas felicidades no cargo à nova
vereadora Catarina Dias. Quanto à saída do Eng. João Paulo Catarino, fez questão de sublinhar que a
sua transferência para um cargo Governamental constitui um aspeto muito positivo para o concelho
e para o país, considerando que todos iremos ganhar com isso. Por fim deixou uma nota positiva
relativamente ao relacionamento democrático que o Eng. João Paulo Catarino manteve com a
bancada do PSD, desejando as maiores felicidades no novo cargo, e que faça o melhor pelo concelho
e pela região. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente de Junta Carlos Gonçalves desejou que a Mesa da Assembleia e deputados se sintam
bem acolhidos nos Montes e agradeceu a presença do público. Prometeu manter o espaço da
Associação disponível para todas as atividades como o curso de aplicadores de produtos
fitofarmacêuticos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente de Câmara, Eng. João Lobo começou por endereçar cumprimentos à mesa e todos os
presentes, em especial o Presidente de Junta anfitrião. Agradeceu ao presidente do Centro Social,
José Aníbal, ter acolhido esta reunião da Assembleia. Endereçou uma palavra de agradecimento a
todas as bancadas, prometendo manter com todos uma relação de cordialidade e espirito
democrático, convergindo, está certo, nas questões essenciais para o desenvolvimento do Concelho,
como de resto tem sido a dinâmica nestes últimos 10 anos, e tudo fará para que assim continue. -----Por fim, deixou uma palavra de grande apreço, estima e amizade ao Eng. João Paulo Catarino, ao seu
carisma, a tudo o que conquistou para o nosso Concelho, nestes últimos 10 anos, e que está à vista
de todos. Está certo que é a pessoa certa nesta Unidade de Missão, e é também um sinal de
reconhecimento do Sr. Primeiro-Ministro para o trabalho que desenvolveu enquanto Presidente de
Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” ----------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia realizada em 26 de fevereiro de 2016 ------------------Introduzidas as correções propostas pelos deputados, a ata da reunião de 26 de fevereiro, foi
aprovada por maioria com duas abstenções. --------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------Da lista distribuída aos deputados, o Sr. Presidente da Câmara destacou as seguintes obras: ------------



Ampliação do edifício Comendador João Martins-novas instalações da OUTSYSTEMS que de
momento tem 56 engenheiros informáticos, até final do ano vai integrar mais 20 e prevê
atingir um total de 100 engenheiros a trabalhar na empresa; -------------------------------------------



Projeto Proentia de óleos essenciais, startup a instalar no PEPA; --------------------------------------



Projeto Branquinha de cosmética natural, uma startup a instalar no PEPA; -------------------------



Projeto Optificus, de transformação da palma da figueira da India, todos estes projetos
apostam nos produtos endógenos da nossa região ou utilização de recursos do território; -----



Referiu que existe já um contrato de arrendamento para uma empresa de assemblagem
eletrónica de LEDS; -------------------------------------------------------------------------------------------------



Informou que vai também instalar-se no PEPA uma empresa de embalamento e
processamento de cereais; ficando, neste momento lotada toda a parte edificada do PEPA; --



Informou da inauguração da loja “Produtos & Territórios” no Intendente em Lisboa, onde
estarão disponíveis produtos da marca Proença-a-Nova Origem, como o mel, vinhos ,azeite e
licores; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Aquisição de cartografia numérica vetorial à escala 1:2000 para aglomerados urbanos e
processos de homologação; --------------------------------------------------------------------------------------



Requalificação do pavilhão do Lote P0 frações Ca G no PEPA para a Procerâmica; ----------------



Conclusão da construção de ETAR no Vale Porco; ----------------------------------------------------------



Requalificação do largo da devesa e espaço urbano-rua do comércio em Sobreira Formosa; ---



Conclusão de construção de espaço de cozinhas de apoio à antiga escola na Dáspera; ----------



Parque Natural Regional do Almourão - processo de candidatura em parceria com Vila Velha
de Ródão em fase de preparação; ------------------------------------------------------------------------------



Projeto de alteração ao bar tropical em Montes da Senhora; -------------------------------------------



Visita do Secretário de Estado da Industria a três empresas incubadas, no dia 26 de abril; ------



Céu do Pinhal é mote para experiências (G)Astronómicas no Parque Urbano e CCV da
Floresta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sobrainho dos Gaios mostra objetos de outros tempos; --------------------------------------------------



Visita da Universidade Sénior e alunos do 1º ciclo à Derovo, dando a conhecer as
potencialidades do produto. -------------------------------------------------------------------------------------

O deputado André Março realçou que estamos a criar riqueza e postos de trabalho no concelho.
Estes investimentos são uma valorização muito importante e todos os projetos estão a avançar. Se o
concelho está a atrair investidores é porque consegue alocar recursos para o investimento. Por fim,
felicitou o Presidente da Câmara cessante pela valorização do concelho e desejou bom trabalho ao
novo Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A deputada Conceição Alves questionou o Presidente da Câmara sobre o número de postos de
trabalho consolidados na empresa DEROVO. --------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que neste momento tem 25/27 postos de trabalho e de 15 em
15 dias contrata ocasionalmente mais 15 para trabalhos de limpeza. Só 2 trabalhadores não são da
área do concelho. De momento tem 4 pavilhões. Tem em perspetiva um investimento numa fábrica

de rações, que vai implicar mais postos de trabalho. Com o objetivo de 8 pavilhões, no total,
poderemos chegar a mais de 50 postos de trabalho. ----------------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio reconheceu ao Executivo o esforço de criação de empresas e postos de
trabalho no concelho. De seguida questionou o Presidente da Câmara se era possível determinar
nestes últimos 4 anos o que foi criado e o que está em perspetivas em termos de emprego. ------------O Sr. Presidente da Câmara mencionou que no final do segundo semestre do ano teremos na
“Procerâmica” 60 postos de trabalho. A “Outsystems” cresceu mais 10/12 empregos e no final de
2016 prevê ter mais 20. Acrescentou que o mercado é deficitário em engenheiros informáticos. A
Assemblagem eletrónica de LEDS poderá empregar 10. ------------------------------------------------------------No próximo orçamento deu nota que irão ser alocadas verbas para regeneração urbana e ativar o
mercado de arrendamento. Serão criados incentivos para a recuperação do património edificado,
estimulando assim o sector da construção civil, e garantir que estas pessoas que aqui vêm trabalhar
se fixem no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio acrescentou que a Sotima era o 1.º empregador do concelho com 700
trabalhadores e o Sr. Daniel Lourenço o 2.º, com 30/40 empregados, e nesse período Proença
cresceu e teve um desenvolvimento sem paralelo. Com a saída da recessão, e as perspetivas de
instalação de empresas na zona industrial, considera que atingir estes números de emprego seria
bom para o nosso desenvolvimento. ------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara acrescentou que no PEPA já conta atualmente com 55 postos de trabalho
e no curto/médio prazo se atingirá os 120. Ultrapassaremos a fasquia de trabalhadores da Sotima,
quando esta encerrou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada referiu que da Sotima até hoje houve uma grande evolução tecnológica.
As empresas empregam menos pessoas, baseiam-se em tecnologia. Foi uma estratégia correta
comprar o espaço da Sotima, aproveitando o licenciamento industrial. Vamos no caminho do pleno
emprego. Foi uma boa estratégia do Executivo. ----------------------------------------------------------------------3. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens -----------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a presença da Professora Deolinda Cardoso e convidou os
deputados a colocarem as questões à diretora da Comissão. Da apresentação não foram suscitadas
questões relevantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Documentos de Prestação de Contas - Ano 2015 ----------------------------------------------------------------O senhor Presidente fez um balanço dos resultados do ano de 2015, balanço esse que se encontra
patente nos documentos submetidos à apreciação da Assembleia Municipal. O Município registou
uma boa execução orçamental, sendo que do lado da receita foi executado o valor de €
10.171.633,14, (dez milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e trinta e três euros e catorze
cêntimos) representando uma execução de 92,63%, e no lado da despesa o valor de € 9.625.510,35,
(nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dez euros e trinta e cinco cêntimos)
representando uma execução de 87,68%. ------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março agradeceu os esclarecimentos à professora Deolinda Cardoso. Destacou o
rigor e a solidez financeira do município. Realçou a excelente execução da receita e da despesa.
Mencionou o prazo médio de 19 dias de pagamento a fornecedores. Destacou o facto de não ter sido
utilizada a margem de aumento da divida. -----------------------------------------------------------------------------Presente na sessão, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal os

documentos de Prestação de Contas inerentes ao exercício de 2015 foram aprovados por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Análise e aprovação da alteração ao Regimento da Assembleia Municipal ------------------------------O Presidente de Junta dos Montes da Senhora fazendo referência ao art.º 46.º nº4 do Regimento
questionou se o uso da palavra por parte dos vereadores estaria condicionada a prévia autorização
do Presidente da Câmara. Após avaliação, pelas bancadas, do conteúdo do referido artigo foi
decidido manter a redação atual. -----------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, a proposta de Alteração ao Regimento da Assembleia Municipal foi aprovado por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO --------------------------------------------------------------------------O Eng. Bernardino começou por referir que o Concelho está limpo do nemátodo do pinheiro.
Acrescentou que as armadilhas, para atrair o inseto vetor, que tem colocado nas bermas das
estradas têm sido retiradas indevidamente. Informou ainda que iremos ter um problema maior no
combate ao gorgulho do eucalipto, que interrompe o crescimento da árvore. Lamentou que, estando
o concelho numa nova fase de desenvolvimento, só esteja prevista um investimento para os Montes
da Senhora, o que em seu entender, prefigura uma situação de desigualdade para a sua Freguesia. --O munícipe Francisco Vaz Marques apelou à continuação da descentralização das reuniões da
Assembleia nas sedes de junta de freguesia restantes. Classificou, o cancelamento da barragem do
Alvito, com muito negativo para nós. Lamentou o subfinanciamento das Zifs, nomeadamente a dos
Montes. Por fim apelou a uma intervenção nas vias de acesso à sede do concelho e a Castelo Branco
através da Ponte do Alvito. -------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção do Eng.º Bernardino o Sr. Presidente da Câmara agradeceu a informação
acerca do nemátodo e concordou que devemos estar atentos e tomar medidas preventivas. Quanto
às obras na Freguesia dos Montes lembrou a requalificação do bar tropical, a conservação de
pavimentos em Carregais e Rabacinas, a partilha de espaço na fábrica de licores e a parceria com o
Município no festival da cereja. -------------------------------------------------------------------------------------------No final da sessão o Sr. Presidente da Assembleia, em nome da mesa, agradeceu o acolhimento
desta reunião ao público presente, ao presidente de Junta dos Montes e à direção do Centro. ----------

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

