ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16-12-2016
No dia dezasseis de dezembro de dois mil e dezasseis reuniu, em sessão ordinária, no salão da
Biblioteca Municipal da freguesia de S. Pedro do Esteval, a Assembleia Municipal de Proença-a-Nova,
convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------Termo de Abertura -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezassete horas, o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos da sessão
ordinária da Assembleia Municipal; saudou todos os presentes a quem desejou boas vindas e
agradeceu o acolhimento da Junta de Freguesia para a realização desta sessão. ----------------------------Efetuada a chamada, verificou-se a ausência dos seguintes deputados: Paulo Jorge Ribeiro, Francisco
Manuel Martins Grácio e Jorge Manuel dos Santos Jacinto. 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 informou que em 22 de novembro de 2016 a deputada
municipal Margarida Lopes Cristóvão comunicou, por escrito, a sua renúncia ao mandato que
desempenhava nesta Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------Em 06 de dezembro, e por ocupar o lugar seguinte na lista ordenada de candidatura para a
Assembleia Municipal, inerente às últimas eleições autárquicas, foi convocada Amélia do Carmo
Farinha Ribeiro, a qual por motivos de ordem pessoal e profissional renunciou por escrito. --------------Em 12 de dezembro, foi convocado Victor Manuel Marques Gonçalves, o cidadão imediatamente a
seguir, portador do cartão de cidadão número 10909618 válido até11/11/2019 que se encontrava
presente nesta sessão. Após verificar a sua identidade e legitimidade para o preenchimento da vaga,
o Sr. Presidente da mesa investiu no mandato o novo deputado, o qual passou a integrar em
definitivo o órgão deliberativo Municipal, iniciando de imediato as suas funções. ---------------------------Em virtude da deputada Margarida Lopes Cristóvão desempenhar na mesa da Assembleia as funções
de 2ª secretária nos termos do artigo 46.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, mantida em vigor
por força do artigo 3.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com artigo 17.º do Regimento
da Mesa da Assembleia municipal procedeu-se à respetiva eleição por escrutínio secreto, de entre os
seus membros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da mesa propôs aos partidos que apresentassem uma lista a ser colocada a votação.
Apenas o partido socialista propôs uma lista, a qual foi aprovada por unanimidade com 12 votos a
favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos a Mesa da Assembleia passou a integrar a deputada Cristina Maria Lourenço Catarino.
Foi lida uma moção da Assembleia Municipal de Figueiró dos Vinhos que apelava, entre outros
concelhos, à solidariedade da nossa Assembleia sobre a ausência de redução de portagens na A13.
Em virtude do nosso concelho se situar na área de influência de utilização o Sr. Presidente da mesa
considerou que os pontos focados se aplicavam também ao nosso concelho e propôs que os
deputados se pronunciassem sobre o tema. ----------------------------------------------------------------------------

O deputado Gil Martins apresentou a sua disponibilidade para subscrever a moção e apelou a todos
os membros que a votassem por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------O deputado André Março manifestou solidariedade com a proposta do deputado Gil Martins e
apresentou o seu voto favorável por uma questão de justiça e equidade com outras vias que
beneficiaram de redução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação a inclusão na ordem do dia da Moção enviada pelo Município de Figueiró dos
Vinhos, foi aprovado por unanimidade nos termos do artigo 50.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, deliberar sobre este assunto. Passando a ordem do dia a ter o ponto 9. Moção-Ausência
de redução de Portagens na A13.-----------------------------------------------------------------------------------------Por fim desejou um ótimo desempenho aos deputados Victor Gonçalves e Cristina Catarino e à nova
vereadora Margarida Cristóvão. -------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada saudou os deputados, Executivo Municipal e público presente e desejou
aos munícipes Boas Festas e um novo ano com mais paz e justiça. Saudou a vereadora Margarida
Cristóvão desejando-lhe bom trabalho e uma atuação diferente no relacionamento com o Executivo. Referiu que Portugal conseguiu pela primeira vez resultados significativamente superiores à média
da OCDE nos testes PISA, destacou o contributo especial do Centro de Ciência Viva para estes
resultados e mencionou a inclusão do nosso Agrupamento de Escolas nesta avaliação. Comunicou,
que foi informado, de que na comunidade escolar estão a ser detetados problemas de alcoolismo e
consumo de drogas colocando um problema de saúde pública a seguir com atenção. ---------------------Destacou as medidas da Unidade de Missão para o interior como um esforço notável para colocar as
regiões de baixa densidade em paralelo com o litoral, que foram apresentadas em reunião na Covilhã
onde esteve presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Lembrou as comemorações dos quarenta anos de poder local com a presença do Secretário de
Estado do Poder Local na sessão solene e a visita do Ministro do Planeamento e Infraestruturas ao
PEPA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enalteceu a colaboração do município na publicação de dois livros de autores do nosso concelho. ----Desejou felicidades e êxito ao Eng.º Guterres na difícil missão de Secretário-geral das Nações Unidas.
O deputado André Março destacou as visitas do ministro do Planeamento e Infraestruturas, dois
secretários de Estado e Presidente da CCDR ao concelho e aos dois projetos com maior dimensão a
nível distrital. Referiu o projeto da “Procerâmica” como um grande projeto e o “Proentia” de
destilação e extração de óleos essenciais de pinheiro, eucalipto e esteva, dirigido por uma
empresária. Informou que o investimento em Portugal está a recuperar e cresceu 8%.--------------------O Sr. Presidente da Câmara cumprimentou os deputados, público presente e saudou de modo
especial a deputada Cristina Catarino investida nas novas funções, a vereadora Margarida Cristóvão
de quem espera lealdade e contributos especiais vindos dos seus conhecimentos de fundos
comunitários e o deputado Victor Gonçalves que trará uma mais-valia à Assembleia. ----------------------Destacou que a eleição do Eng.º Guterres é motivo de orgulho para todos os portugueses, realçou o
seu perfil humanista, e sublinhou que não sendo as suas funções tarefa fácil saberá construir pontes
e dar nova e renovada esperança.-----------------------------------------------------------------------------------------Referindo-se ao PEPA relembrou a visita do ministro do Planeamento e Infraestruturas acompanhado
pelos secretários de Estado do Desenvolvimento e Coesão, das Infraestruturas, pelo presidente da
Comissão Diretiva do Compete 2020 e pela presidente da CCDR-C. Referiu que só 5% do Portugal
2020 estava em execução e a atenção especial da CCDR pelo andamento da “Procerâmica”. -------------

Destacou o encerramento da celebração dos quarenta anos do poder local democrático com a
presença do ministro das Autarquias. Referiu por fim o lançamento do livro “40 Anos do Poder Local
democrático em Proença-a-Nova” e o reconhecimento do serviço prestado por todos os atores do
livro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A terminar este período o Sr. Presidente da mesa associou-se às saudações à nomeação para
Secretário-geral das Nações Unidas do Eng.º Guterres, com quem teve o privilégio de ter trabalhado
durante quatro anos como assessor militar, considerando-o como uma pessoa superior por quem
tem todo o apreço, e que honrará o nosso país.-----------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia realizada em 16 de setembro de 2016 -----------------Posta a votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 16 de setembro de 2016 foi aprovada
por maioria com 3 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: ------------Elaboração do projeto de requalificação do mercado municipal de Proença-a-Nova; -------------------Contratação de serviços de consultadoria fiscal na área da revisão da metodologia e dedução do
IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elaboração do projeto de execução da remodelação da piscina municipal; --------------------------------Ampliação do edifício Comendador João Martins; ----------------------------------------------------------------Requalificação da avenida do colégio, aumento da capacidade da conduta de água; -------------------Aquisição de cartografia numérica vetorial à escala de 1:2000 e processo de homologação; ---------Conclusão do largo da devesa e espaço urbano-rua do comércio em Sobreira Formosa; --------------Processo de alteração do Plano de Pormenor do PEPA; ---------------------------------------------------------Projeto de alteração /beneficiação do largo da igreja em S. Pedro do Esteval;----------------------------Requalificação da antiga escola primária de Catraia Cimeira para Casa Mortuária; ----------------------Limpeza de caminhos florestais nas áreas da União de freguesias de Proença e Peral e freguesia
de Sobreira e Alvito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Requalificação da rede de distribuição de água na zona da Cheira, em Proença-a-Nova; --------------Acompanhamento do projeto PAMUS (Projeto de ação de Mobilidade Sustentável); ------------------Beneficiação do Seminário; ---------------------------------------------------------------------------------------------Arranjos exteriores no Centro Social do Vergão; ------------------------------------------------------------------Assinatura de Protocolo de entre a Universidade Sénior e Universidade de Lisboa; ---------------------Passeio micológico e parceria entre o Centro de Ciência Viva e o Município; -----------------------------Projeto escola Bioaromas, lançamento do livro de receitas ”Bioaromas à mesa”; -----------------------Tertúlia “O Islão nos dias de hoje”; -----------------------------------------------------------------------------------Vídeo sobre Proença-a-Nova disponível em voos de longo curso da TAP e em toda a frota da rede
Expressos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Passeio sénior a Estremoz; -------------------------------------------------------------------------------------------A terceira edição da feira de Outono, que este ano se traduziu no Festival do Plangaio que é
diferenciador, só existe no concelho; --------------------------------------------------------------------------------O deputado Marcolino Jorge afirmou a necessidade de obras na rua campo da Bola. ----------------------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que a rua terá só um sentido com um passeio marginal de um
dos lados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada lembrou a dimensão e investimento do projeto “Derovo” afirmando que
é a única empresa autorizada a exportar para Israel. ----------------------------------------------------------------O Presidente de Junta de Montes da Senhora questionou o Presidente da Câmara sobre a limpeza de
bermas na estrada N233 na zona entre pontão do laranjeiro e ponte do Alvito. -----------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que a limpeza está condicionada pelo tempo e condicionada a
um concurso de outsourcing para limpeza da rede principal do concelho. -------------------------------------3. Compromissos plurianuais - autorização prévia-------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que é já uma proposta de rotina decorrente da Lei dos
Compromissos para investimentos até 99.000€ em mais de um ano económico. ----------------------------Nos termos e para os efeitos consignados na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, na sua atual redação, foi deliberado, por unanimidade conceder autorização prévia
genérica e assunção de compromissos plurianuais por parte da Câmara Municipal, nos termos
apresentados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de competências ----------------------Presente informação sobre os compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de
competências desde seis de julho de 2016. -----------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------5. Relatório e parecer sobre situação económica e financeira do município ---------------------------------Presente Relatório e Parecer do Auditor Externo que explana a situação financeira do Município no
período compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho do corrente ano. ------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara acrescentou que os pagamentos a fornecedores foram efetuados a 20
dias. A Câmara goza de saúde financeira e tem condições de confiança para garantir investimento no
desenvolvimento do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada afirmou que foi feita uma gestão positiva, com contas saudáveis e que se
deve continuar na mesma linha. -------------------------------------------------------------------------------------------6. Proençatur-Empresa de turismo, E.M.- Transferência para cobertura de resultados; - Autorização
de compromisso plurianual ------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que já é um tema recorrente face às despesas da empresa e
apresentou uma resenha histórica dos esforços dos Executivos para resolver o problema da empresa
municipal Proençatur. Afirmou que será feita nova hasta pública para proceder à alienação. Neste
momento Portugal em termos turísticos está a crescer a dois dígitos e os investidores olham para o
equipamento de forma diferenciada. ------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março afirmou que não é possível manter estas prestações, a Câmara não tem
vocação para gerir uma unidade hoteleira e é um impacto muito grande no orçamento municipal. O
restaurante tem de ser uma referência em termos regionais. O hotel vai exigir muito investimento e

650.000€ é um preço elevado para quem compra atendendo a que tem de manter a finalidade
hoteleira durante dez anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando o balanço e demonstração de resultados previsional para o ano 2016 foi deliberado
por unanimidade, transferir para a Proençatur-Empresa de Turismo de Proença, E.M. a importância
de trezentos e dezasseis mil, novecentos e seis euros e oitenta e nove cêntimos para cobertura de
resultados negativos, conforme estatuído no artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e
autorizar a assunção de compromisso anual. --------------------------------------------------------------------------7. Discussão e aprovação do Orçamento 2017, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal ---------O Sr. Presidente da Câmara informou que o município está com uma evolução positiva no
investimento. O cadastro e cartografia são essenciais para o investimento nas infraestruturas no
concelho. Apontou as obras com mais impacto no orçamento, a intervenção na avenida do Colégio, a
beneficiação de estradas e caminhos e a luta contra a desertificação. O município está em condições
financeiras de assumir qualquer necessidade de investimento diferenciado. ---------------------------------O deputado André Março afirmou que em termos macro este é o maior orçamento dos últimos sete
anos. A execução de 90% coloca Proença nos 20 melhores a nível nacional. A maioria das receitas
não vêm de receita gerada no concelho, o grosso são transferências correntes ou de capital do
Orçamento de Estado. Quanto à despesa considera-a dentro de valores racionais. A despesa corrente
mantém-se em relação ao ano anterior. A capacidade para captar novos investimentos mantém-se
intacta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara afirmou a crença de que o orçamento vai aumentar para além dos
valores apresentados. Gastaram-se novecentos mil euros no PEPA que conduziram à criação de 65
postos de trabalho, e há a expectativa de duplicar esse valor no ano que vem. ------------------------------O deputado André Março questionou o Presidente da Câmara sobre o baixo valor das transferências
para as freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente respondeu que se deve às parcerias com as juntas, afirmando que o Executivo está
sempre disponível par ir mais longe nas parcerias com as freguesias. -------------------------------------------O deputado Victor Bairrada afirmou que o pagamento a vinte dias é dos melhores a nível regional e
nacional, e é um bom indicador para os empresários locais. Os fundos podem vir a reduzir, mas o
município está preparado para superar eventuais dificuldades. --------------------------------------------------Nos termos das alíneas c) e o) do n.º 1 do artigo 25.º da Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, foi aprovado por unanimidade o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017 e
Mapa de Pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a votação o Sr. Presidente da Câmara agradeceu a confiança e congratulou-se com o voto por
unanimidade de todos os membros da Assembleia.------------------------------------------------------------------8. Moção: Taxas de servidão agrícola a partir de estradas Nacionais e Regionais-Revogação do
artigo 63.º da Lei n.º 34/2015, de 27/04, e dos artigos 3.º, 4.º e 5.º da portaria n.º 357/2015 de 14
de outubro ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que estas taxas não têm razão de existir em virtude de as
serventias de passagem e acesso a propriedades agrícolas e a estabelecimentos terem já sido, objeto
de apreço pela Junta Autónoma de Estradas. Este diploma interfere com a propriedade privada dos
nossos munícipes que querem voltar a taxar. Esta moção vai no decurso da defesa dos nossos
munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moção: “Pela Lei n.º 34/2015 de 17 de abril, a Assembleia da Republica deliberou a aplicação de
taxas às serventias de passagem e acesso a propriedades agrícolas e a quaisquer estabelecimentos
com acesso poe estradas nacionais e regionais. -----------------------------------------------------------------------A regulamentação da aplicação destas taxas foi feita pela portaria n.º 35/2015, de 14 de outubro, e
desde então está em aplicação. --------------------------------------------------------------------------------------------Esta medida revela-se absolutamente injusta porquanto as propriedades agrícolas e respetivos
acessos já lá estavam antes da construção das estradas sobre os caminhos existentes. Além disso, se
durante mais de 140 anos, nunca se pagaram taxas, até porque muitas das expropriações dos
terrenos para as estradas nunca foram pagas aos seus proprietários, revela-se uma injustiça a
aplicação destas taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, propõe-se à Assembleia Municipal de Proença-a-Nova que aprove a presente proposta de
Moção no sentido da revogação das normas relativas a estas taxas. --------------------------------------------Mais solicitamos que esta moção seja enviada ao senhor Presidente da República, ao Senhor
Presidente da Assembleia da República, ao senhor Primeiro Ministro, ao Senhor Ministro das Obras
Públicas, ao senhor ministro que tutela Infraestruturas de Portugal, a todas as Câmaras e
Assembleias Municipais, a fim de se criar um movimento nacional tendente à revogação da Lei
referida, designadamente o artigo 63.º da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, e os artigos 3.º, 4.º e 5.º da
Portaria n.º 357/2015, de 14 de outubro”, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a Moção
acabada de transcrever. -----------------------------------------------------------------------------------------------------9.Moção: Ausência de redução de Portagens na A13 ---------------------------------------------------------------Moção: Considerando que a Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria-CIC
Portugal 2020-aprovou, no dia 1 de Julho de 2015, uma alteração da Deliberação relativa à
diferenciação positiva, no âmbito do Portugal 2020. -----------------------------------------------------------------Considerando que o Governo anunciou, recentemente, a aplicação de 15% de desconto a todos os
veículos que circulem, a partir de 01 de agosto, em algumas autoestradas, localizadas no interior do
país e no Algarve e não incluiu a A13. ------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a A13 é uma autoestrada dividida em dois troços, um dos quais liga o
Entroncamento a Coimbra, passando em concelhos como, Alvaiázere, Ansião, Figueiró dos Vinhos ou
Penela, estendendo-se a sua obrigatória, influência de utilização a outros concelhos, entre os quais
Castanheira de Pera, Pedrógão Grande, Sertã e Proença-a-Nova. ------------------------------------------------Considerando que o Concelho de Proença-a-Nova e também todos os restantes atrás referidos estão
classificados como concelhos de baixa densidade para efeitos de aplicação de medidas de
diferenciação positiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que o valor cobrado em cada portagem é já de si muito elevado, traduzindo-se em
prejuízos económicos e financeiros para as empresa e famílias do concelho de Proença-a-Nova e da
região que pretendam utilizar aquela via nas suas deslocações, nomeadamente, a Coimbra para
efeitos de estudos, consultas médicas ou negócios. -----------------------------------------------------------------Considerando que a A13 é uma via que pode assumir uma enorme relevância na competitividade do
nosso concelho que enfrenta, tal como todos os suprarreferidos, o drama do despovoamento, da
dificuldade na captação de investimento e da falta de oportunidades para a fixação dos mais jovens. Neste contexto vê-se com alguma perplexidade que a A13 fique excluída deste regime de desconto,
pelo que a Assembleia Municipal de Proença-a-Nova vem sensibilizar o governo para as repercussões
negativas que esta exclusão acarreta para o nosso Concelho. ------------------------------------------------------

Tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a Moção acabada de transcrever, e o seu envio à
Assembleia Municipal de Figueiró dos Vinhos. ------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------A munícipe Daniela Dias José questionou o Sr. Presidente da Câmara acerca das diligências efetuadas
para a constituição do Conselho Municipal da Juventude. ---------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou que a Câmara avaliou o assunto e solicitou um parecer à Associação
Nacional de Municípios, que levantou dúvidas em relação à lei. Foi decidido com a Associação
Nacional de Municípios criar um Regulamento transversal a todos os Municípios, que quando pronto
será implementado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Munícipe Francisco Vaz Marques solicitou os bons ofícios do Executivo no sentido de serem
efetuados melhoramentos no seguimento da estrada de ligação de S. Pedro com o concelho de
Mação. Manifestou o seu desagrado pelo fato dos autarcas agraciados com medalhas nas
Comemorações dos 40 anos de Poder Local Democrático em Proença-a-Nova, não terem feito
qualquer referência às equipas que os acompanharam. ------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara respondeu que no seu discurso foi inclusivo a todos os que deram o seu
contributo, estavam todos referidos no livro. --------------------------------------------------------------------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade. ------------------

