ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28-04-2017
No dia vinte e oito de abril 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. º75/2013, 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 Jorge Manuel dos Santos Jacinto e do
Presidente de Junta Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves. 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 deputado Victor Bairrada pós saudar os membros da Assembleia destacou os seguintes pontos da
última reunião ordinária da CIMBB realizada no passado 27 de abril: ------------------------------------------- A baixa Execução orçamental de cerca de 50%;----------------------------------------------------------------------- A questão da colónia balnear da Areia Branca que não está resolvida; ----------------------------------------- A discussão e votação da prestação de contas de 2016; ------------------------------------------------------------ A discussão e votação da proposta de revisão do orçamento de 2017. ----------------------------------------Referiu-se ainda ao evento “Florir Portugal” com enorme impacto na autoestima das populações das
aldeias e localidades intervencionadas, evidenciando o espírito de voluntariado e proteção do
ambiente que caracterizou esta atividade.------------------------------------------------------------------------------Relembrou que a limpeza dos terrenos em redor das localidades e habitações, em sua opinião, deve
ser implementado em duas fases uma primeira de sensibilização e a segunda de contraordenação. ---Destacou a “Feira das Sopas” como evento bem organizado, com elevada participação de público e
do mundo associativo proencense. Observou que os quites esgotaram logo no 1º dia. --------------------Recordou a homenagem aos combatentes da 1ª Grande Guerra como um evento de grande alcance
histórico e cultural e uma justa homenagem aos proencenses que participaram nesse conflito. --------Por fim questionou em que estado está o projeto de eficiência energética de edifícios públicos,
lançado pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. ----------------------------------------------------------O deputado Paulo Ribeiro elogiou também a homenagem aos combatentes e referiu que por vezes
as campas destes soldados não estão bem assinaladas nos cemitérios. Destacando os incêndios,
afirmou que não basta comprar carros de bombeiros é necessário apostar na prevenção. A terminar,
propôs uma aposta na plantação de espécies florestais que sejam mais resistentes à propagação das
chamas, salientando que a percentagem de ocupação de solo com eucaliptos já ultrapassou a área
do pinheiro bravo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada concordou com a intervenção do deputado Paulo Ribeiro e acrescentou
propondo um subsídio do Estado à plantação de árvores de crescimento lento. ------------------------------

O deputado Francisco Grácio manifestou concordância com o tema das intervenções anteriores e
destacou o congresso empresarial da Beira Baixa a decorrer a 26 e 27 de maio em Castelo Branco.
Realçou a sua importância a nível regional e nacional, com a participação do 1º Ministro e Presidente
da Republica e endereçou um convite à máxima participação de empresas e associações. ---------------O Sr. Presidente da Câmara referindo-se à questão da eficiência energética informou que irá ser
refeita uma candidatura aos fundos do Portugal 20-20 relativamente às piscinas municipais e
iluminação publica alterando modalidade de investimento reembolsável, para o modelo a fundo
perdido a 25%. Assinalou ainda que os preços dos carros elétricos são dissuasores afastando a
hipótese da varredora elétrica. --------------------------------------------------------------------------------------------Aproveitou a oportunidade para realçar o empenho dos colaboradores do município na organização
da Homenagem aos combatentes do concelho participantes na 1ª Guerra. ----------------------------------Referiu que as festas do município irão centrar-se no tema da floresta. Lamentou a perda da
oportunidade do ordenamento florestal e a retirada dos apoios prometidos á ZIF dos Montes,
descredibilizando todo o processo. Durante os dias da festa irão ser debatidos os problemas da
floresta e todo o processo legislativo a ser implementado, com a presença de membros do Governo
ligados a este sector.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente á limpeza florestal referiu que com o recibo da água irão ser distribuídos “flyers” com
o regulamento e coimas inerentes. ---------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda da implementação da faturação eletrónica da água e da candidatura a uma central
de biomassa de 2 a 2.5 megawatts para consumo de sobrantes e fornecimento de vapor a outras
atividades do PEPA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim salientou a importância do congresso empresarial que coloca a Beira Baixa na ribalta e onde
o município vai estar representado. --------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da mesa encerrou este período salientando que parte dos gastos com o combate
aos incêndios deverão ser reencaminhados para a prevenção. A aposta na prevenção trará menos
trabalho às forças de combate e consequente redução de encargos. -------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia realizada em 23 de fevereiro de 2017 ------------------Posta a votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 23 de fevereiro de 2017 foi aprovada por
maioria com uma abstenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------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: -------------------------------------------------------------------------------------- Regeneração Urbana do Largo da Devesa em Proença-a-Nova, com as obras a ter início no mês de
maio; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alterações da rede elétrica no lote P10 do PEPA; -------------------------------------------------------------------- Aquisição de parque aquático insuflável para a praia do Malhadal; --------------------------------------------- Aquisição de sinalética para Grande Rota da Cortiçada; -----------------------------------------------------------Obras a decorrer: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Requalificação da Avenida do Colégio; ----------------------------------------------------------------------------------

- Cadastro de infraestruturas de águas e saneamento; --------------------------------------------------------------- Conclusão do largo da Devesa e espaço urbano-Rua do Comércio em Sobreira Formosa; ---------------Administração Direta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ampliação do Cemitério de S. Pedro do Esteval;---------------------------------------------------------------------- Requalificação da rede de distribuição de água na zona da Cheira em Proença-a-Nova; ------------------ Limpeza de caminhos florestais em todas as freguesias do concelho; ------------------------------------------ Requalificação na rua Júlio Grilo; ----------------------------------------------------------------------------------------- Impermeabilização do lago do parque urbano; ----------------------------------------------------------------------Projetos em desenvolvimento: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Projeto de beneficiação da Rua Jogo da Bola; ------------------------------------------------------------------------- Reformulação do posto de turismo;-------------------------------------------------------------------------------------- Estafeta escolar entre as vilas de Sobreira e Proença; --------------------------------------------------------------- “Memórias de Escola” promove artigos científicos sobre ensino em meio rural; ---------------------------- Comemoração do 10º aniversário do Centro de Ciência Viva; ---------------------------------------------------- O V passeio todo o terreno no concelho de Proença-a-Nova; ----------------------------------------------------- Exposição de Belas Artes na Galeria Municipal; ----------------------------------------------------------------------- O sucesso do festival de sopas e condutos; ---------------------------------------------------------------------------- Partilha de histórias da I Guerra dos familiares dos combatentes e homenagem aos proencenses
mobilizados para esta guerra; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Plantação pela Câmara de mil medronheiros em terreno junto da pista. -------------------------------------3. Nomeação de auditor externo -----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que o contrato cessante já tinha alguns anos e que o auditor
revelava dificuldades em entregar os processos atempadamente. Acrescentou que o presente
contrato é mais barato que o anterior. ----------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão, nos termos do nº 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro proposta
do órgão executivo no sentido de ser nomeado o auditor externo responsável pela certificação legal
de contas, de entre os revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas, a
Assembleia Municipal deliberou por unanimidade nomear Sandra Maria do Nascimento Esteves
Manso para o biénio 2017/2018. ------------------------------------------------------------------------------------------4. Análise e aprovação dos Documentos de Prestação de Contas - Ano 2016 -------------------------------Presente na sessão, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal os
documentos de Prestação de Contas inerentes ao exercício de 2016. -------------------------------------------O senhor Presidente fez um balanço dos resultados do ano de 2016, balanço esse que se encontra
patente nos documentos submetidos à apreciação da Assembleia Municipal. O Município registou
uma boa execução orçamental, sendo que do lado da receita foi executado o valor de nove milhões
novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta euros e setenta e dois cêntimos
representando uma execução de 92,79%, e no lado da despesa o valor de nove milhões duzentos e

oitenta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos representando
uma execução de 86,36%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março salientou que a execução se encontra alinhada com o ano anterior,
apresenta contas equilibradas com um reforço da solidez financeira. -------------------------------------------Submetido a votação os documentos de Prestação de Contas Ano 2016, foram os mesmos aprovados
por maioria, com a abstenção dos membros Francisco Grácio e Paulo Ribeiro. -------------------------------5. Ratificação - Protocolo de Geminação entre os Municípios de Proença-a-Nova e do Maio-----------O Sr. Presidente da Câmara referiu que é o culminar de um processo que vem desde 2009. O nosso
município recebeu, durante um mês, um técnico da Câmara do Maio ao qual deu formação na área
da topografia e engenharia. Cedemos ainda algum equipamento e técnicos que colaboraram lá na
formação. A ilha está num processo importante de dinamização sendo muito relevante nesta fase a
cooperação bilateral. Este intercâmbio abre oportunidades aos nossos empresários. ---------------------O deputado André Março acrescentou que esta cooperação revela um espirito de cidadania global
que se enquadra dentro do sentimento do nosso concelho rural. ------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio manifestou o seu acordo e apoio perante a postura de solidariedade do
nosso município para com o povo duma ilha com poucos recursos que precisa mais que nós ------------Presente nos termos da alínea t) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, o Protocolo de Geminação celebrado ente os Municípios de Proença-a-Nova e do Maio, a
Assembleia Municipal deliberou por unanimidade proceder à sua ratificação. -------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção do público. --------------------------------------------------------------------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade. ------------------

