ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23-02-2017
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezassete reuniu, em sessão ordinária, no edifício dos
Paços do Concelho, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se a ausência do deputado António José Martins Cardoso. A
justificação desta falta foi aceite pelo Presidente da mesa. --------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada após cumprimentar os membros da Assembleia e público presente
referiu os temas abordados na última reunião ordinária da CIMBB no dia 22 de dezembro de
2016.Informou que foi discutida a proposta de comparticipação dos municípios para o ano 2017, que
no caso do município de Proença-a-Nova é de 44.030,00€, mantendo-se os valores muito idênticos
aos do ano anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Plano de atividades e orçamento para 2017, o Conselho Intermunicipal apresentou
uma proposta que visa a implementação do Pacto para a Coesão Territorial. --------------------------------Anunciou que o novo ciclo de programação de fundos comunitários 2014-2020 será um desafio,
fomentando uma cultura empreendedora, através do projeto “Rede Empreender 2.0”, potenciando a
marca “Beira Baixa – Terras de Excelência” e implementando o novo Programa de Ação definido para
o PROVERE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afirmou que no próximo ano, a CIM irá estabelecer-se como Autoridade de Transportes e terá um
papel fundamental na gestão dos sistemas de transportes intermunicipais, com um orçamento
previsto de 1.061.561,00.----------------------------------------------------------------------------------------------------Também foram abordados temas cruciais para a comunidade, tais como o futuro do ensino
Territorial elaborado pela Unidade de Missão para a Valorização do Interior. --------------------------------Referiu a questão da resolução do problema da colónia balnear da Areia Branca. --------------------------Informou da participação na audição Pública Descentralizada, sobre a Central Nuclear de Almaraz,
em Portalegre no Auditório da Escola Superior de Educação e Ciências, dos deputados Vítor Bairrada
e Fernando Martins, única representação pública do distrito de Castelo Branco, em que foi focada a
importância da não continuidade desta estrutura pelos perigos inerentes ao tipo de tecnologia e
idade do equipamento. Qualquer acidente radiológico traria a toda a região ibérica um problema
muito grave para o presente e futuro. -----------------------------------------------------------------------------------Apresentou á Assembleia uma moção do partido Socialista sobre a Central de Almaraz que foi
decidido apreciar e votar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Assim, colocada a votação a inclusão na ordem do dia da moção citada, 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 12. Moção. ------------------------------------------------------Focou o projeto Florir Portugal que pode elevar a autoestima dos moradores das aldeias atingidas
pelos incêndios e ao mesmo tempo promover a melhoria da imagem das nossas localidades e o
espirito do voluntariado e da proteção do ambiente. ----------------------------------------------------------------Afirmou que as sucatas a céu aberto são um problema ambiental que tem que ser tratado do ponto
de vista pedagógico e legal. No referente à reciclagem deve ser implementada uma campanha de
sensibilização para uma maior adesão da população às práticas de proteção do ambiente – Ex:
“Limpar Proença” Uma campanha com diversas atividades pedagógicas e de limpeza e recolha de
resíduos envolvendo escolas e associações, empresas, IPSS, instituições e voluntários individuais. -----Por fim expressou que o encontro das Associações foi um evento de enorme sucesso quer pelo
número de participantes quer pela relevância e partilha de experiências e pelo dinamismo crescente
deste movimento de cariz social ligado à sociedade civil. -----------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio saudou o Executivo e membros da Assembleia, e na qualidade de
dirigente associativo felicitou a Câmara pelo encontro de Associações do concelho, que deu a
conhecer as suas atividades, anseios e dificuldades. Considerou-a uma boa iniciativa propondo que
no próximo ano este encontro tenha a duração de um dia. --------------------------------------------------------Como porta-voz de um grupo de munícipes referiu que algumas pessoas estavam a ser notificadas
para procederem ao pagamento de ramais de saneamento de que não estavam a usufruir, em
virtude de terem fossas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------As pessoas estavam com dificuldades em conseguir pagar e propôs como solução não pagarem
determinado período, ou se tiverem que liquidar, fazê-lo com determinadas condições de
pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara, saudou os presentes e em resposta ao Sr. Deputado informou que a
ETAR do Vale Porco estava concluída e em funcionamento desde o ano passado. --------------------------A taxa decorre da lei e o investimento foi dimensionado para trezentas pessoas, para servir toda a
população da área do Vale Porco. ----------------------------------------------------------------------------------------A hipótese de isenções não foi comtemplada e a Câmara será objeto de sanções se munícipes não
estiverem ligados. No entanto revelou sensibilidade da Câmara, perante situações pontuais de
dificuldade, a considerar caso a caso para promover pagamentos faseados. ---------------------------------Quanto ao encontro de Associações afirmou que em 2016 estiveram presentes 46 Associações e este
ano 48. Criámos condições para que o movimento associativo seja forte e estamos a colher o fruto
desse trabalho. Estamos a criar redes para promover os nossos territórios. -----------------------------------No referente à central de Almaraz referiu que estamos unidos na luta para a extinção do
equipamento. Existe um lóbi muito forte para que esteja a trabalhar. É um dossier a acompanhar
com muita atenção em virtude de atingir o nosso território de forma dramática, em caso de acidente.
O deputado Francisco Grácio comentou que as pessoas têm de pagar, o faseamento da taxa iria
ajudar, são medidas para proteger o ambiente. Aproveitou para felicitar a vereadora Margarida
Cristóvão desejando-lhe as maiores felicidades no cargo. ----------------------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto saudou a vereadora Margarida Cristóvão e manifestou preocupação por,
em sua opinião, continuarmos a fazer coisas sem planeamento estratégico.-----------------------------------

Referindo-se às obras na Avenida do Colégio afirmou que se continua a encarcerar o comércio, as
ruas são modificadas e mantemos a dificuldade de acesso aos comércios. ------------------------------------Os passeios são enormes e as pessoas andam de carro. Falta uma estratégia de integração do
mercado na malha urbana. -------------------------------------------------------------------------------------------------Estamos a descentralizar e a afastarmo-nos do centro, sem estratégia comercial. As pessoas
queixam-se de constantes multas. ---------------------------------------------------------------------------------------Mencionando a Outsystems afirmou que há empresas mais bonitas que outras. Comerciantes mais
antigos não foram auxiliados, novos filhos são mais ajudados que antigos. Finalizou a sua intervenção
dando os parabéns á Câmara pelo edifício da Outsystems, discordando embora da sua localização,
mas desejando que a firma não abandone o concelho nos próximos “duzentos” anos. --------------------O Sr. Presidente da Câmara respondeu ao Sr. Deputado Jorge Jacinto afirmando que este manifesta
desconhecimento da realidade e estratégia montada, relativamente á sede do concelho. ---------------Na avenida do colégio foi duplicada a área de estacionamento, nomeadamente o parqueamento do
autocarro escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A rede de condutas de água foi reformulada permitindo a interligação em malha dos vários
depósitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No domínio da mobilidade referiu que a longevidade implica perda de mobilidade pelo que foram
criadas zonas de estacionamento espaçadas de duzentos metros, bem como zonas de
estacionamento periódico. -------------------------------------------------------------------------------------------------O projeto para a praça municipal está feito, bem como a calendarização da intervenção. Em
coordenação com os lojistas foi estabelecido iniciar a obra em 01 de setembro, tornando o espaço
mais atrativo e moderno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Mencionou ainda que está a concurso a requalificação do largo da devesa incluindo o antigo quartel
da GNR e logradouro trazendo atratividade para o antigo centro da vila. --------------------------------------Referiu-se á oportunidade de incentivos oferecidos aos privados para a requalificação urbana com a
colaboração técnica do Instituto Politécnico na reabilitação de fachadas, vãos e coberturas. ------------O deputado André Março afirmou que atrair empresas é difícil, ao município compete criar
condições para se instalarem. Há uma estratégia e objetivos que estão a ser concretizados. -------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia realizada em 16 de dezembro de 2016 -----------------Posta a votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 16 de dezembro de 2016 foi aprovada
por maioria com 2 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: ------------Em fase de procedimento concursal: -------------------------------------------------------------------------------------Fornecimento de equipamentos para implementação da Grande Rota da Cortiçada, no âmbito
duma estratégia para o turismo; --------------------------------------------------------------------------------------Fornecimento de energia elétrica, em Baixa Tensão e Baixa Tensão Especial; ----------------------------Concurso para pavimentações e limpeza de caminhos na área do concelho;-------------------------------

Obras a decorrer: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requalificação da Avenida do Colégio; -------------------------------------------------------------------------------Cartografia numérica à escala 1:2000, processo de homologação; -------------------------------------------Conclusão do largo da devesa e espaço urbano-rua do Comércio em Sobreira; --------------------------Administração Direta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Beneficiação Requalificação dos lotes P0 fração I, J e Lote P10 do PEPA; -----------------------------------Beneficiação da Casa Social de Estevês; -----------------------------------------------------------------------------Apoio em ampliação do Cemitério de S. Pedro do Esteval; -----------------------------------------------------Requalificação da rede de distribuição de água na zona da Cheira, em Proença-a-Nova; --------------Requalificação da rua principal de Oliveiras, melhoria das condições de mobilidade;-------------------Requalificação da Travessa das Tílias; --------------------------------------------------------------------------------Requalificação do arco das Moitas e zona envolvente; ----------------------------------------------------------Requalificação do Largo contíguo ao Centro Social de Giesteiras e Antiga Escola Primária; -----------Projetos em desenvolvimento: ---------------------------------------------------------------------------------------------Projeto de beneficiação da Rua Jogo da Bola; ----------------------------------------------------------------------Projeto de alteração /beneficiação do largo da Igreja em S. Pedro do Esteval; ---------------------------Processo de alteração de Regulamentos das Zonas Industriais de Proença-a-Nova e Sobreira
Formosa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Processo de candidatura do Parque Regional do Almourão; ---------------------------------------------------Reformulação do posto de turismo; ----------------------------------------------------------------------------------Ampliação da Associação da Póvoa; ----------------------------------------------------------------------------------Ampliação do Centro de Dia dos Montes da Senhora; -----------------------------------------------------------Requalificação do Jardim de S. Margarida.--------------------------------------------------------------------------Cultura e ação social: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Encontro de Associações do concelho de Proença-a-Nova; ----------------------------------------------------Concurso Florir Portugal vai colorir aldeias afetadas pelo incêndio vai incidir a sua intervenção nas
aldeias que foram afetadas pelo grande incêndio: Braçal, Amoreira, Casalinho, vale d’Urso,
Atalaias; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Circuitos Ciência Viva promovem a descoberta de Proença-a-Nova através de um cartão criado
pelo programa Ciência Viva que promove a descoberta do país tendo como ponto de partida cada
um dos 20 centros pertencentes a esta rede; ----------------------------------------------------------------------Inauguração do Quilómetro zero da Grande Rota da Cortiçada, no parque Urbano com cerca de
100 participantes a percorrer os primeiros 8 Km deste percurso; --------------------------------------------A bibliomóvel permite fazer pagamentos por multibanco uma mais-valia para as nossas
populações; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os alunos do Curso Técnico Profissional de Proteção Civil apresentaram um plano para
emergências radiológicas de Proença-a-Nova, tema que está na ordem do dia; --------------------------

Sessões de cinema infantil aos domingos, possibilitando que crianças levem os pais ao cinema; ----Por fim informou que a execução do orçamento da receita é de 13,25% e que a execução do
orçamento da despesa é de 8,43% à data de 20 de fevereiro de 2017. -----------------------------------------3. Autorização de compromisso plurianual-Acesso à zona industrial de Proença-a-Nova ----------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que estamos a dar cumprimento a uma estratégia de
desenvolvimento reformulando dois troços. ---------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal em conformidade com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março deliberou por
unanimidade, autorizar a assunção do Compromisso Plurianual. -------------------------------------------------4. Análise e aprovação do Protocolo de Alteração do Anexo I do Contrato de Renovação de
Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão ------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara comunicou que o objetivo deste protocolo se prende com a alteração do
Anexo I do Contrato de Renovação de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa tensão.
A Assembleia Municipal de acordo com o estatuído na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, autorizar a Câmara a celebrar a
alteração do Anexo I do Contrato de Renovação de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em
Baixa tensão, nos termos propostos. -------------------------------------------------------------------------------------5. Análise e Aprovação do Contrato-Programa a celebrar com o Centro de Ciência Viva -----------------O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata de transferir a comparticipação financeira de
170.000€ para despesas de funcionamento e investimento do Centro de Ciência Viva. -------------------O Contrato Programa a celebrar com o Centro de Ciência Viva foi aprovado por unanimidade, de
acordo com o artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de março, com a alteração introduzida pela Lei n.º
42/2016, de 28 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Alienação da participação social do Município de Proença-a-Nova na Proençatur - Empresa de
Turismo E.M., bem como dos equipamentos - tenda e cozinha que funcionam em apoio ao Hotel
das Amoras ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que este equipamento apresentou défice durante mais de três
anos, pelo que de acordo com a lei, a empresa terá que ser alienada ou extinta. Cinco candidatos
mostraram interesse na aquisição, mas apenas um cumpria os requisitos do caderno de encargos.----Presente o Auto de Arrematação da alienação da participação social do Município de Proença-a-Nova
na Proençatur-Empresa de Turismo E.M., bem como dos equipamentos tenda e cozinha que
funcionam em apoio ao Hotel das Amoras, o qual foi aprovado pelo órgão executivo em
conformidade com a alínea h) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar o presente Auto de Arrematação e a
consequente alienação definitiva. -----------------------------------------------------------------------------------------O presidente de Junta dos Montes da Senhora questionou o Presidente da Câmara sobre quantas
empresas se tinham apresentado ao concurso e se os funcionários se iriam manter. -----------------------O Sr. Presidente da Câmara respondeu que só uma proposta foi aceite pelo júri do concurso e que os
funcionários eram para manter. -------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto manifestou surpresa pelo fato de ser uma empresa da área da construção a
ganhar o concurso, mas que propunha o voto a favor da sua bancada. ------------------------------------------

O Sr. Presidente da Câmara informou que a empresa compradora também tem participações em
equipamento da área de hotelaria e que a Câmara será sempre um parceiro na dinamização do
espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março referiu que, embora noutro contexto, a Assembleia tinha votado por
unanimidade a construção deste equipamento porque era uma mais-valia para o concelho. ------------O deputado Francisco Grácio afirmou que todos desejamos que o espaço tenha sucesso. A autarquia
não tem espirito hoteleiro, não funcionou noutros concelhos, no nosso também não. Pena que o
investidor Inglês não tivesse dado continuidade ao negócio. ------------------------------------------------------7. Proençatur - Empresa de Turismo E.M. - Transferência para cobertura de resultados - 2017--------Presente a proposta de transferência para cobertura de resultados-2017, inerente à ProençaturEmpresa de Turismo de Proença E. M., a qual considera a hasta pública realizada no dia 7 de
fevereiro de 2017, de alienação da participação social que o município detém na Proençatur, em que
foi apresentada uma proposta válida, bem como a cláusula 2 do Programa de Procedimento. ----------Considera, de igual modo, a proposta que de forma a criar condições financeiras para que a
Proençatur possa satisfazer as condições evidenciadas, até à data da alienação da participação social
que se prevê que ocorra a um de maio de 2017, é necessário efetuar transferências para cobertura
de resultados líquidos, antes de impostos, inerentes aos meses de janeiro a abril de 2017. --------------Nestes termos, atendendo à demonstração de resultados previsionais para os meses referidos, a
Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, de acordo com o artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de
31 de agosto, aprovar a cobertura de resultados no valor estimado de € 139.262,22 (cento e trinta e
nove mil, duzentos e sessenta e dois euros e vinte e dois cêntimos). --------------------------------------------8. 1ª Revisão do Orçamento para 2017 e Grandes Opções do Plano -------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que esta revisão se destina a inserir o saldo do exercício de
2016, do montante da venda do Hotel e o reforço de outras rúbricas do orçamento da despesa, as
obras do Portugal 20/20, da requalificação urbana e do parque escolar. ---------------------------------------Esclareceu ainda que o montante da venda do Hotel das Amoras se destina a resolver a conta
caucionada e o empréstimo ao ITP. --------------------------------------------------------------------------------------Presente a 1.ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a mesma foi aprovada por
unanimidade, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Análise e Aprovação da 1ª alteração ao Mapa de Pessoal -----------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara referiu que se pretende admitir um técnico superior com perfil para
acompanhamento dos projetos de ajudas às candidaturas até 2018. -------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto questionou o Presidente da Câmara sobre a natureza e duração do
presente contrato. O Sr. Presidente da Câmara respondeu que se trata de um contrato a termo por
quatro anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a 1.ª Alteração ao mapa de pessoal, a mesma foi aprovada por unanimidade, ao abrigo da
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------10. Apreciação do Relatório Anual de Atividades e do Modelo de Recolha de Dados da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova. Para conhecimento. -------------------------------------Presente o relatório Anual de Atividades e o Modelo de Recolha de Dados da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova, nos termos da alínea h) do n. º 2 do artigo 18.º da Lei n.º
147/99, de 1 de setembro, alterada pela Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro. --------------------------------

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------11. Declaração de compromissos plurianuais, recebimentos e pagamentos em atraso-2016. Para
conhecimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a declaração de compromissos plurianuais, recebimentos e pagamentos em atraso-2016, ao
abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º
22/2015, de 17 de março. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------12. Moção -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O grupo Parlamentar do Partido Socialista solidariza-se com todos aqueles que estão preocupados
com o problema da Central Nuclear de Almaraz tendo em conta as repercussões de um possível
acidente nessa central motivado pela idade da mesma e pelo anunciado prolongamento do seu
funcionamento. Não podemos esquecer as nefastas consequências humanas, ambientais, sociais e
económicas de um acidente nuclear. A nossa moção apoia todas as iniciativas que visem o
encerramento da Central Nuclear de Almaraz, terminado o seu período de vida útil.-----------------------Colocada a votação foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------O munícipe Francisco Vaz Marques manifestou a emoção que sentiu ao ver o nome do concelho de
Proença-a-Nova ser referido num programa de televisão, por uma boa razão, a criação de 100 postos
de trabalho para engenheiros na sede do concelho. -----------------------------------------------------------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade. ------------------

