ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19-12-2014
No dia dezanove de dezembro de dois mil e catorze, 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, todos os deputados estiveram presentes. --Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada formulou votos de boas festas a toda a Assembleia e um novo ano de
prosperidade e paz a nível nacional e mundial. Fez uma breve referência à feira Portugal Agro
destacando o nível e qualidade dos produtos apresentados. Realçou a cerimónia de atribuição de
mérito aos melhores alunos do agrupamento, enaltecendo a qualidade e o bom trabalho realizado
pelos professores. Destacou também o prémio que União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral
atribuiu ao melhor aluno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Gil Martins informou a Assembleia que o PDM está pronto para aprovação e que daria
um parecer positivo de cariz essencialmente político. --------------------------------------------------------------O Presidente de Junta da União de Freguesias de Alvito e Sobreira Formosa, Sr. Joaquim Farinha fez
uma referência elogiosa à adjudicação das obras no Largo da devesa e rua do Comércio na Sobreira.
Propôs ainda que a próxima reunião da Assembleia Municipal se realizasse nesta localidade,
disponibilizando toda a sua colaboração e apoio da Junta. --------------------------------------------------------O Sr. Presidente da mesa da Assembleia concordou com a descentralização das reuniões da
Assembleia e propôs que se votasse a realização da próxima em Sobreira Formosa. -----------------------Posta a votação esta proposta foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------Os deputados Jorge Jacinto e André Março propuseram que se iniciassem os trabalhos ao fim da
tarde a fim de facilitar a presença do público da freguesia. --------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio, em nome da bancada do PSD, saudou a mesa, o Executivo e deputados
municipais desejando um Santo Natal e Novo ano melhor que o presente, prometendo contribuir
para o progresso do nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da mesa propôs uma alteração da agenda com a introdução do ponto n.º 13
“Compromissos Plurianuais - Iluminação Elétrica” a ser apreciado conjuntamente com o ponto n.º 8.
A introdução na agenda e discussão do ponto nº 13 foi aprovado por unanimidade. ---------------------O deputado António Cardoso propôs à Mesa que, no seu caso, a convocatória para as reuniões da
Assembleia fosse enviada por carta registada em virtude de não ter E-mail. O Sr. Presidente da
Câmara informou o deputado que daria instruções aos serviços para que procedessem de acordo
com o seu pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 05 de Setembro de 2014 ------------------Feita a leitura da ata da sessão anterior a mesma foi aprovada por Maioria com quatro abstenções. 2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade Municipal ----------A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente ata. -------------Destacou: a adjudicação das obras do Largo da devesa e rua do Comércio em Sobreira Formosa
durante o primeiro trimestre; algumas pavimentações em vários locais do concelho e limpeza de
caminhos florestais; a requalificação da estação de tratamento de águas residuais domésticas (ETAR)
do PEPA e de alguns equipamentos, como o espaço para a cozinha comum, e as infra-estruturas de
baixa e média tensão; a execução da rede de drenagem de águas pluviais e águas residuais
domésticas na rua da Sarzedinha; o acompanhamento da revisão do PDM de Proença-a-Nova, que
com as alterações agora introduzidas, responderá melhor à realidade e desafios actuais e futuros; o
estudo prévio do parque temático contíguo ao Centro de Ciência Viva; o projeto da sede e
instalações de apoio da Associação Desportiva e Cultural de Proença-a-Nova; as comemorações do
dia mundial da floresta a realizar no Centro de Ciência Viva; a requalificação de casas para arrendar a
preços controlados e criação duma bolsa de casas para arrendamento em Proença; o aumento de 10
postos de trabalho (engenheiros informáticos) na empresa “Outsystems”; o reinício das sessões de
cinema com novas cadeiras e nova máquina digital. Por fim informou que em 16 de dezembro 2014 a
execução da receita era de 90,01% e da despesa 74,40%. ---------------------------------------------------------A deputada Conceição Cardoso questionou o Sr. Presidente da Câmara acerca do projeto grande
rota. Em resposta, o Sr. Presidente da Camara, informou que, com este projecto, pretende-se
implementar no terreno uma rota que ligue casas rurais de alojamento local aos vários locais de
interesse do concelho, como praias fluviais. A deputada interrogou ainda o Sr. Presidente da Câmara
do porquê da peça de Teatro “Einstein”, realizada no dia 2 de Dezembro, constar como actividades
realizadas pela Câmara. Em resposta o Sr. Presidente da Câmara referiu que foi realizada com o apoio
da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada informou que a partir de Janeiro o laboratório do Centro de Ciência Viva
está em condições de fazer análises de solos, uma parceria com a Escola Superior Agrária de Castelo
Branco. Congratulou o Executivo pela excelente execução orçamental, que coloca o Concelho nos
primeiros dez lugares a nível nacional. ----------------------------------------------------------------------------------3. Análise e aprovação do Regulamento Municipal para as aldeias de Figueira e Cunqueiros ----------O Sr. Presidente da Câmara explicou que este regulamento tem por objectivo possibilitar que estas
aldeias cumpram os requisitos para poderem candidatar-se aos apoios previstos no Novo Quadro
Comunitário. No caso da aldeia de Cunqueiros, pretende-se, com as intervenções de requalificação
previstas, viabilizar a integração na rede das aldeias de xisto. ----------------------------------------------------Posto a votação o Regulamento Municipal para as Aldeias de Figueira e Cunqueiros foi aprovado por
unanimidade, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -4. Análise e aprovação do Regulamento Municipal relativo à definição de critérios no âmbito do
sistema de indústria responsável ----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara referiu que a lei obriga a que haja um regulamento Municipal que defina
os critérios de implementação das indústrias tipo 3 nos espaços urbanos, a fim de proteger os
espaços habitacionais e as pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------

5. Ratificação do Regulamento do concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local-2014 --------------O Sr. Presidente da Câmara comunicou que este regulamento se destina a reanimar o comércio local,
à semelhança do que aconteceu nos últimos dois anos. Este é o estímulo possível e as pessoas têm
ficado agradadas com os prémios. ---------------------------------------------------------------------------------------A deputada Paula Sequeira sugeriu que os prémios sejam de montantes mais reduzidos
possibilitando mais oportunidades a mais pessoas. -----------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara acatou a sugestão e prometeu implementar o procedimento sugerido no
próximo ano. Deu ainda nota que várias câmaras contactaram o município a pedir informações sobre
concurso, o que é sinal de uma boa prática. ---------------------------------------------------------------------------Posta a votação a ratificação do Regulamento foi aprovada por unanimidade, nos termos da alínea
g) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------6. Conselho Municipal de Segurança ------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que a constituição deste Conselho resulta de uma obrigação
legal. De acordo com a proposta de regulamento propôs que as bancadas partidárias encontrassem
de comum acordo dois cidadãos de reconhecida idoneidade para serem designados na próxima
reunião da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação esta proposta foi aprovada por unanimidade, nos termos da alínea i) do n.º 2 do
art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------7. Compromissos plurianuais- Autorização genérica ---------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que se trata de delegar na Câmara a autorização para assumir
compromissos até ao montante de 99.159,58€, com a obrigação de em cada reunião serem
prestadas informações acerca desta autorização genérica. --------------------------------------------------------Assim, nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro, foi deliberado, por unanimidade, conceder autorização prévia genérica de assunção
de compromissos plurianuais por parte da Câmara Municipal, nos exatos termos apresentados. ------8. Compromissos plurianuais- “Materiais de construção” e “Requalificação do Largo da Devesa em
Sobreira Formosa- Rua do Comércio” ----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara referiu que se trata de autorizar a assunção de compromissos plurianuais
superiores ao montante referido no ponto anterior e que se referem a estas rubricas. -------------------O deputado Jorge Jacinto destacou que as grandes obras e com maior impacto orçamental para os
próximos dois anos serão realizadas na Sobreira Formosa e alertou para os transtornos que irão
causar no comércio local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade, dando cumprimento ao previsto no
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------9. Informação sobre os compromissos plurianuais despachados ao abrigo da delegação de
competências ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento dos compromissos plurianuais assumidos em 2014 designadamente com
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova, com a Casa do Benfica de
Proença-a-Nova e com a Associação Desportiva e Cultural de Proença-a-Nova. -----------------------------10. Proençatur – Empresa de turismo de Proença, EM. - Transferência para cobertura de resultados
O Sr. Presidente da Câmara explicou que se trata de cobrir os resultados negativos resultantes da
exploração e do empréstimo do Instituto de Turismo de Portugal. Acrescentou que os prejuízos

consecutivos nos últimos anos colocam a empresa em incumprimento legal pelo que, a qualquer
momento, podemos ser obrigados a extinguir a empresa. É uma situação insustentável que tem que
ser apreciada e tratada logo no início do ano. Considerou que a solução poderá passar por nova hasta
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março referiu que o que está em cima da mesa é a necessidade de compatibilizar
dois objectivos: manter a unidade hoteleira em Proença-a-Nova e resolver o problema da divida que
a Câmara tem com o Instituto do Turismo. Propôs, assim, que se avance com um concurso para a
venda do imóvel com um conjunto de regras que garantam a manutenção do hotel por um período
mínimo de dez anos e por um preço base próximo do valor da divida, ou seja, entre os quinhentos e
seiscentos mil euros, desonerando os encargos da Câmara. ------------------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto considera que, embora o tempo esteja a encurtar, não é em 2 ou 3 meses
que se resolve o problema pois na sua opinião ninguém compra 33 quartos de atacado. Chamou a
atenção para o facto da fundação Baptista Diniz ter entregue o edifício à Câmara a custo zero, pelo
que há uma responsabilidade social muito maior, que exige decisões muito bem ponderadas. Na sua
opinião, a solução não pode passar por poupar cerca de trezentos mil euros, esta é uma leitura muito
simplista do Secretário de Estado, pois trata-se de uma estrutura totalmente necessária e com
grande significado para os proencenses. -------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março referiu que concorda com tudo o que Deputado Jorge Jacinto disse, mas
reafirmou a necessidade urgente de abrir um concurso, encontrar um privado e arranjar um plano de
contingência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afirmando que este é um assunto que muito o preocupa, o Sr. Presidente da Câmara, informou que
um privado já se mostrou interessado em comprar o edifício por um preço muito razoável, mas com
a intenção de adaptar a infraestrutura a outra finalidade, o que vai contra à nossa prioridade que é
de não prescindir da unidade hoteleira. Para garantir a manutenção da unidade, admite que se possa
equacionar descer para três estrelas e proceder a algumas beneficiações ao nível dos quartos e dos
equipamentos. A internalização do património na Câmara pode ser uma via mas mantem o problema
em ajustar os valores dos prejuízos, e o destino dos actuais empregados. A cafetaria tem ajudado a
colmatar os prejuízos do Hotel, no entanto é uma concorrência com o comércio local, prejudicando
assim os privados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Deputado Vítor Bairrada referiu que acompanha este assunto desde o início e que se está num
tempo de pragmatismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio propôs que a Câmara equacione, com prudência, uma solução e a
apresente à Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação foi deliberado, por unanimidade, aprovar a cobertura de resultados no valor
estimado de 336.216,39€ devendo ser efetuada uma transferência de 115.000€ no final do corrente
ano e o remanescente após o encerramento de contas, pelo diferencial que resultar do resultado
líquido do exercício e da transferência já realizada. -----------------------------------------------------------------11. Taxa municipal de direitos de passagem 2015 ------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara propôs que, à semelhança dos anos anteriores, não fosse fixada taxa
municipal de direitos de passagem a fim de não sobrecarregar os munícipes, evitando que as
operadoras reflitam na fatura encargos complementares. --------------------------------------------------------O Presidente de Junta dos Montes da Senhora propôs o alargamento do serviço de cabo, fibra ótica a
outras localidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que tem a ver com a concessionária “Visabeira” e que tem feito
diligências junto da ANACOM e da distribuidora. ----------------------------------------------------------------------

Posto a votação foi deliberado, por unanimidade, não fixar taxa municipal de direitos de passagem
para o ano de 2015, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º, da lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Discussão e aprovação do Orçamento para 2015, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal O Sr. Presidente da Câmara referiu que apesar do Município ter as contas equilibradas é obrigado por
lei a contribuir com 70 mil euros anuais para o Fundo de Apoio Municipal, nos próximos 5 anos.
Informou que os impostos diretos representam 7% das receitas e as despesas com pessoal 33%. As
grandes obras serão realizadas na Sobreira, no PEPA e na DEROVO, com as terraplanagens para a
construção de mais dois pavilhões. Quanto ao quadro de pessoal informou que se mantem
praticamente igual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março após considerações técnicas sobre algumas rubricas orçamentais concluiu
que é orçamento equilibrado, rigoroso e que é possível progredir com este orçamento. Chamou a
atenção para aproveitar o melhor possível o novo Quadro Comunitário, num contexto de redução de
fundos, considerando imperativo flexibilizar para apoiar a área empresarial. --------------------------------Posto a votação o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano 2015 e o Mapa de Pessoal
foram aprovados por unanimidade, mos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º, da lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------13. Compromissos plurianuais- “Fornecimento de energia elétrica” ------------------------------------------Tendo já sido efetuada a discussão conjunta com o ponto n.º 8 da agenda, a Assembleia aprovou por
unanimidade a assunção do compromisso plurianual relativo ao procedimento de contratação
designado “Fornecimento de energia elétrica”. ----------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara acrescentou que o facto da rede eléctrica estar no mercado liberalizado é
obrigatório abrir concurso público independentemente de ser em baixa ou alta tensão. -----------------O Deputado Vítor Bairrada considera que, pelos montantes envolvidos, cerca de 600 mil euros
anuais, este é um assunto que deve ser trazido a esta Assembleia. Dá o exemplo de Coimbra que vai
optar pela instalação de LED’s, perspectivando uma diminuição de cerca de 80% do valor facturado. O Sr. Presidente da Camara considera que neste momento a instalação LED é ainda um investimento
muito elevado. Atendendo à previsível baixa dos preços deste tipo de lâmpadas julga que daqui a 2
ou 3 anos se poderá então justificar este investimento. ------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção do público ---------------------------------------------------------------------------------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade -------------------

