ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30-06-2016
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 seguintes deputados: Paula Cristina Valério
Sequeira, Américo André Março e Margarida Lopes Cristóvão. 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 --------------------------------------------------------------------------------Devido à ausência da deputada Margarida Lopes Cristóvão, o deputado António Gil Martins Dias
assumiu, na mesa, as funções de segundo secretário. --------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de renúncia ao mandato da
deputada Maria da Conceição Fernandes Cardoso Alves, na sequência da abertura de
correspondência e preparação desta reunião. Informou ainda que nos termos dos artigos 9.º e 10.º
do Regimento conjugados com o artigo 76.º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, mantido em vigor
por força do artigo 3.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, iria ser convocado para estar presente
na próxima reunião deste órgão deliberativo, em substituição da referida deputada, o Sr. Paulo Jorge
Fernandes Ribeiro, que ocupava o quarto lugar efetivo na lista ordenada de candidatura para a
Assembleia Municipal relativa às últimas eleições autárquicas. --------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio após cumprimentar a mesa, executivo e público presente, apresentou
uma nota sentida de agradecimento e reconhecimento à colega deputada Conceição, pela forma
corajosa e determinada como desempenhou o cargo. Afirmou que respeita os motivos de natureza
pessoal que a levaram a tomar esta decisão. Em nome da bancada do PSD apresentou o profundo
agradecimento pelo seu desempenho durante estes anos, lamentando a perda para este órgão e
para o concelho que representava aquela renúncia ao mandato. ------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada cumprimentou a mesa, executivo e público e desejou as maiores
felicidades na vida pessoal à deputada Conceição, que deu a cara e lutou em termos públicos pelos
ideais que defendia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Felicitou o executivo pela forma como decorreram as festas do município e pela sessão solene com a
presença do deputado Dr. Eduardo Cabrita. Realçou a atribuição da medalha de ouro ao anterior
Presidente da Câmara, Eng. João Paulo Catarino. Destacou os 40 anos de poder democrático e o nível
de desenvolvimento social que proporcionaram. Felicitou, ainda, o executivo pela qualidade da
exposição que relembrou aqueles que durante quarenta anos desempenharam cargos públicos. -----Enunciou alguns dos assuntos tratados nas reuniões da CIMBB, nomeadamente o relatório de
atividades, a retificação do orçamento e relatório de prestação de contas e apontou o objetivo da
Comunidade, concluir em tempo útil os projetos que estão na calha. Aludiu ao salto qualitativo dos
vinhos do concelho referido pelos enólogos no concurso de vinhos do concelho. ---------------------------Expôs ainda algumas atividades programadas pelo Centro de Ciência Viva, a nível local e nacional,
nomeadamente o êxito alcançado no 8.º Encontro da Rede Nacional, pela qualidade dos temas
abordados e o apoio efetivo prestado pelo município. Lembrou a notícia de televisão que destacou a

loja” produtos @territórios”, onde estão presentes os produtos da nossa região, e a medalha de ouro
de qualidade da água da piscina da Fróia. Congratulou o Executivo pelo aniversário e trabalho
desenvolvido pela bibliomóvel no seio da comunidade. ------------------------------------------------------------Referiu-se ao aumento anormal de moscas, em ano atípico, e à justeza das queixas apresentadas,
relevando a atenção que o município tem dado ao assunto. ------------------------------------------------------Lamentou a previsível situação futura do Instituto S. Tiago da Sobreira, decorrente dos contratos de
associação, com o possível encerramento após 30 anos ao serviço da cultura no concelho. Informou
que está atento e acompanha a situação e os esforços para minimizar o impacto do seu
encerramento. Alertou para outras situações que no futuro poderão ocorrer no concelho. -------------Manifestou o seu desagrado com o futuro da Europa após o “Brexit” decorrente do referendo no
Reino Unido, mas relembrando a sua opinião de descrença, desde sempre expressa, num projeto
europeu quase exclusivamente dominado pelos números. --------------------------------------------------------Propôs que na sala de sessões todos tivessem acesso à rede de Internet local e que nas paredes
fossem colocados quadros com as equipas eleitas que compuseram as Assembleias Municipais. ------O deputado Jorge Jacinto saudou a nova vereadora Catarina Dias e desejou felicidades ao novo
Presidente, Eng. João Lobo, e relativamente ao anterior Presidente, Eng. João Paulo, referiu que o
sucesso no desempenho dos respetivos cargos representava o sucesso de todos. Apresentou um
voto de louvor aos pequenos grandes desportistas da Associação Desportiva e Cultural, que não só
foram campeões no futebol como na escola. Lamentou a saída da deputada Conceição realçando a
solidariedade e força na defesa das suas ideias. ----------------------------------------------------------------------Quanto à invasão anormal de moscas na zona, propôs uma avaliação das responsabilidades,
nomeadamente na utilização dos dejetos na agricultura, porque foi feito um estudo de impacto
ambiental. A situação tem de ser travada, sem pôr em causa a empresa e os postos de trabalho. -----Saudou o sucesso e o trabalho dos colaboradores da Câmara nas festas do Município, referindo que
juntou muita gente, famílias e amigos, mas lamentou a qualidade das exposições. Quanto ao vídeo
promocional do concelho, reconheceu a qualidade, mas em sua opinião falta-lhe um link com
indicações para levar as pessoas a virem usufruir. Referindo-se à loja do Intendente afirmou que o
vídeo na loja deveria apontar um plano mais comercial e mais aguerrido. ------------------------------------Lembrando as comemorações do dia do dia do Município afirmou que se deveria ter ido mais longe
nas homenagens feitas nos 40 anos de poder local e que foi bom ver muitas pessoas na sessão
solene, mas lamentando que o senhor Ministro quisesse ligar esta região a Salamanca, pois em seu
entender ainda estamos ligados a Lisboa. Contudo, louvou a frontalidade do discurso do novo
Presidente da Câmara ante o ministro. ----------------------------------------------------------------------------------Quanto ao encerramento do Instituo S. Tiago, lamentou a afirmação do deputado Victor Bairrada de
que está atento à situação, afirmando que temos que estar atentos, mas também preocupados.
Propôs que o Instituto fosse defendido com igual força com que se defendeu a Estalagem. Perante a
evidência de que algo iria acontecer deveríamos antecipar uma solução, pois este encerramento tem
um impacto social e comercial muito forte e esta infraestrutura faz falta a todos. --------------------------O deputado Victor Bairrada respondeu à intervenção anterior afirmando que acompanha o processo
com preocupação pessoal e conhecimento de causa e que o tema ultrapassa as competências da
Assembleia, que não pode substituir-se aos proprietários. Quando oportuno falará mais mas
devemos ter a noção de que a escola é uma associação e tem uma direção. ---------------------------------O Sr. Presidente da mesa interveio, afirmando que quanto ao instituto S. Tiago há unanimidade das
bancadas e reforçou ainda o louvor ao êxito da equipa de futebol. ----------------------------------------------

O Sr. Presidente da Câmara, após cumprimentar a mesa, deputados e público presente, destacou a
frontalidade e combatividade que a ex-deputada Conceição Cardoso sempre manifestou. --------------Quanto às festas do município realçou o sucesso unânime e a captação de pessoas para que as
associações tivessem receita e rentabilidade. Quanto ao certame vender mais, afirmou que está
aberto a propostas que concorram para esse objetivo. -------------------------------------------------------------Referindo-se à praga de moscas, afirmou que teve mais impacto porque coincidiu com as festas.
Decorreu na sequência dum Inverno quente, o que se constituiu como fator adjuvante à propagação.
Informou que a Derovo teve estudo de impacto ambiental e que o estrume vai passar a ser
processado em pavilhões. Destacou que a Câmara tratou o assunto com atenção e que as entidades
do Ambiente e da Direção Geral de Saúde não reconheceram nenhuma anormalidade na situação,
não constituindo perigo para as pessoas e comunidade. No dia 7 de julho seria feita nova inspeção,
com a presença de um responsável camarário. -----------------------------------------------------------------------Informou que o plano de turismo está a ser trabalhado com alguns realinhamentos estratégicos e
sempre aberto a novas sugestões. ---------------------------------------------------------------------------------------Invocando a afirmação de deputado Jorge Jacinto de que se deveria ter ido mais além nas
homenagens informou que a exposição dos 40 anos do poder local iria percorrer todas as sedes de
freguesia e que o próximo dia 12 de dezembro de 2016, seria a data de homenagem a vários
presidentes. Esta data mereceu a solidariedade unânime de todo o executivo. Informou que
olhámos, há dez anos atrás, para a situação do Instituto S. Tiago, até com a participação do vereador
Jorge Tomé, e que a direção foi chamada à atenção. Neste momento não assume o ónus de que não
estamos a seguir o problema pois temos reuniões e contactos permanentes com a direção. O
Instituto é uma entidade privada, a Estalagem é património municipal e não se deve confundir as
coisas, mas o problema decorre da demografia. De passagem, e relativamente à observação do
deputado relacionada com Salamanca, disse que era preciso alargarmos as vistas e, mesmo sem
deixarmos de ser portugueses, estreitarmos os laços com uma região com a qual temos bastas
afinidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto elogiou a resposta inteligente do Presidente, mas reforçou a ideia de que
não basta estar atentos, temos de estar preocupados e manifestou ao Presidente da Câmara a sua
disponibilidade para ajudar a criar uma mensagem para as próximas festas do município. ---------------A terminar este período da ordem de trabalhos o Sr. Presidente da mesa concluiu afirmando que,
mesmo invocando motivos de natureza pessoal, lhe pesava que alguém eleito ficasse pelo caminho e
desejou as maiores felicidades à deputada Conceição. Quanto os 40 anos de poder local, disse que as
comemorações se iniciaram a 13 de junho, mas prolongam-se, com o enfoque no dia 12 de
dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou ainda que todos façam chegar os seus contributos e ideias à Unidade de Missão Para
Valorização do Interior ao Eng. João Paulo Catarino. ----------------------------------------------------------------Encerrou este período de antes da ordem do dia dizendo que, como Sobreirense, não se pronunciava
sobre o Instituto S. Tiago, mas reconhecia que o encerramento constituía um sacrifício para os pais
dos alunos. Ficava preocupado com os postos de trabalho. Esperava que houvesse uma evolução nos
objetivos, à semelhança do que localmente acontecera com a Cooperativa de Olivicultores e Casa do
Povo. E realçou que todos estamos preocupados e confiantes que a direção e as entidades locais
encontrem uma saída possível. --------------------------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia realizada em 29 de abril de 2016 -------------------------

Introduzidas as correções propostas pelos deputados, a ata da reunião de 29 de abril de 2016, foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------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: ------------ Concurso de Sinalização Horizontal; -------------------------------------------------------------------------------- Requalificação do Pavilhão Lote P0-frações H-I do Parque Empresarial de Proença-a-Nova que vai
receber um investimento para transformação, processamento e embalagem de cereal; -------------- Concurso para aquisição de veículo pesado de passageiros; ------------------------------------------------- Ampliação do edifício Comendador João Martins; -------------------------------------------------------------- Reabilitação da rede de drenagem no Esfrega, degradada com a intempérie no Inverno; ----------- Execução da rede de baixa tensão no PEPA; ---------------------------------------------------------------------- Requalificação do Pavilhão Lote P0 frações C-G para a Procerâmica; -------------------------------------- Requalificação do largo da devesa e espaço urbano - rua do Comércio em Sobreira Formosa; ----- Apoio na realização das Festas do Município, levantamento de palcos nas festas populares que
ocupa muito pessoal afetando o seu rendimento nos respetivos serviços; --------------------------------- Limpeza de caminhos florestais nas áreas da União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral e
Freguesia de Montes da Senhora; ------------------------------------------------------------------------------------- Beneficiação do rés-do-chão da Fundação Joaquim Lourenço, em Carregais - espaço
museológico; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obras de beneficiação na Avenida do Colégio e na Rua Jogo da Bola; ------------------------------------- Processo de alteração do Plano de Pormenor do Pepa; -------------------------------------------------------- Processo de alteração de Regulamento das Zonas Industriais de Proença-a-Nova e Sobreira
Formosa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Processo de candidatura do Plano de Área de Regeneração Urbana (PARU) em Proença-a-Nova; - Intervenção em imóveis no Largo da Devesa e Rua de Santa Cruz; ----------------------------------------- Parque Natural Regional do Almourão - processo de candidatura; ----------------------------------------- Comemoração dos 10 anos da Bibliomóvel, referência á unidade móvel de saúde e ao balcão
administrativo onde se podem tratar assuntos de forma ágil; ------------------------------------------------- Vencedores do Concurso Literário Pedro da Fonseca foram anunciados em 13 de junho e foram
recebidas 271 contribuições; ------------------------------------------------------------------------------------------- Praia Fluvial da Fróia renovou a qualidade de ouro; ------------------------------------------------------------ Festival da cereja que se manteve apesar do atraso na maturação do fruto e a oportunidade de
promover outros produtos extraídos, como compotas, licores e filhós; ------------------------------------- Promoção do ténis a nível concelhio e distrital, com o Open Sénior; --------------------------------------- Visita do Secretário de Estado da Industria, João Vasconcelos a várias empresas e à incubadora
Inova Startup Proença. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim referiu que a execução do Orçamento da receita é de 49,17% e que a execução do
Orçamento da Despesa é de 40,28% à data de 24/06/2016. -------------------------------------------------------

3. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas - Ano 2015 ----------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que se trata de incluir nas contas do município os resultados da
Proençatur e do Centro de Ciência Viva. --------------------------------------------------------------------------------Foram presentes na sessão a consolidação de contas do Município inerentes ao ano de 2015,
aprovadas por unanimidade na reunião do órgão executivo de 20/06/2016, em cumprimento do
disposto nos artigos 75.º e 76.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro. ---------------------------------------------Analisados os referidos documentos de prestação de contas consolidadas, designadamente o
Relatório de Gestão, o Balanço, 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-a-Nova,
referentes ao ano financeiro de 2015, aprovadas por unanimidade, em cumprimento do disposto nos
n.ºs 2 e 3 do art.º 76.º da citada legislação. ----------------------------------------------------------------------------4. Compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de competências ---------------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que se trata de informação relativa aos compromissos
plurianuais aprovados ao abrigo da delegação de competências, nos termos e para os efeitos
previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de fevereiro (LCPA). -------------------------A Assembleia tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------5. Serviço Público de Transporte de Passageiros-Delegação de competências na CIMBB ---------------O Sr. Presidente da Câmara informou que de acordo com a Lei n.º 52/2015 as Câmaras são
autoridades de transporte e pretende-se delegar estas competências na entidade intermunicipal em
que se encontra inserida, CIMBB. Pretende-se que as entidades, com alvarás de transporte,
concorram aos itinerários a concurso em competição de preços e ganhando escala. ----------------------A Proposta da Câmara municipal é apresentada em conformidade com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no sentido de serem delegadas as suas
competências como Autoridade de Transporte, previstas noa artigo 4.º do Anexo da Lei n.º 52/2015
de 9 de junho, na entidade intermunicipal na qual se encontra inserida. Comunidade Intermunicipal
da Beira Baixa (CIMBB). -----------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ao abrigo da alínea K) do n.º 1 do artigo 25.º e
artigos 116.º e ss. do Anexo I Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos
de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a Comunidade Intermunicipal da Beira
Baixa (CIMBB). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Concessão da Medalha de Ouro – Ratificação --------------------------------------------------------------------Nos termos do artigo 4.º do Regulamento Municipal sobre Atribuição de Medalhas e Galardões do
Município de Proença-a-Nova, foi deliberado por unanimidade ratificar a concessão da medalha de
Ouro atribuída ao Engenheiro João Paulo Marçal Lopes Catarino. -----------------------------------------------O deputado Francisco Grácio realçou que a sua bancada esteve de acordo com a atribuição desta
medalha pelo trabalho e obra, ao longo dos mandatos, em defesa e engrandecimento do concelho e
que, em virtude de estarmos a comemorar os 40 anos de poder local democrático achava por bem e
recomendava que outros autarcas fossem alvo da mesma atribuição. -----------------------------------------O deputado Jorge Jacinto propôs que todas as medalhas fossem entregues no dia 13 de junho, dia
grande do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------O munícipe, Tenente Coronel Diamantino André, ex-presidente da Câmara, interveio para desejar
boa sorte ao Presidente da Câmara Eng.º João Lobo. ---------------------------------------------------------------De seguida fez uma menção honrosa a todas as pessoas que o ajudaram a cumprir a missão como
Presidente da Câmara. Referiu a Eng.ª Manuela e todos os técnicos do Gabinete como grandes
obreiros do concelho. A Dr.ª Filomena Lourenço pela sua honra e honestidade. O Vereador Manuel
Fernandes pela sua honestidade. O Eng.º Carlos Pimenta e o Secretário de Estado do Ambiente que
garantiram a conclusão da barragem das Corgas. O Professor Mariano Gago pelo seu contributo na
implementação dos Centros de Ciência Viva. --------------------------------------------------------------------------Terminou, de forma emocionada, invocando a defesa da sua honra e da família, apresentando um
relatório de contas que o iliba em atos de gestão camarária, triunfando assim sobre aqueles que o
acusavam e odiavam, mas que não o iriam impedir de continuar a ajudar os seus netos. -----------------O munícipe Francisco Vaz Marques fez alusão ao feriado municipal que em tempos era comemorado
a 3 de maio e às razões da sua transferência para 13 de junho. Questionou o destino da taxa do
carbono, defendendo que deveria reverter a favor do concelho e da zona do pinhal. ---------------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade ------------------

