ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15-09-2017
No dia quinze de setembro 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 André Março e Marcolino Jorge. A
justificação destas faltas foi aceite pelo Presidente da Mesa. -----------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão, bem como da
comunicação feita pela senhora vereadora Catarina Sofia da Encarnação Dias, ao abrigo do artigo 6.º
da Lei n.º 64/93, de 26 de agosto, dando nota do exercício continuado de funções no Ministério dos
Negócios Estrangeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------O Sr.º Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, começando por cumprimentar e saudar o Sr.º
Presidente e demais membros do executivo municipal, o anterior presidente, os atuais e anteriores
vereadores e igualmente os quatro presidentes das juntas de freguesia, agradeceu os contributos,
presenças e participações e todo o esforço desenvolvido em proveito do nosso concelho. ---------------Saudou, igualmente, todos os senhores e senhoras deputadas municipais com estima e apreço, e
todos quantos integraram esta nossa assembleia municipal de todos os partidos aqui representados. Agradeceu, e destacou o empenho e solidariedade institucional e democrática, no esforço de
resolução das questões que neste mandato se foram colocando, focando, ainda, o seu apreço, pelo
sentido de serviço público, na colocação sem hesitações, dos interesses do concelho, acima de
eventuais imediatismos partidários, e sempre num quadro de respeito mútuo. -----------------------------Naturalmente, e como os últimos são os primeiros e razão do nosso trabalho, deixou também nesta
sessão uma palavra de grande respeito pelas nossas gentes, pelos munícipes do concelho, pela nossa
população, pelo povo que nos elegeu e que abnegadamente continua a encarar com coragem e
confiança a valorização e o futuro, apesar das vicissitudes da interioridade. ----------------------------------Incluiu, também, nesta saudação o “Público” que nos acompanhou mesmo que circunscrito à
presença sempre arguta e empenhada do senhor Francisco Vaz Marques, que também saudou com
estima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerou que a sua “tarefa”, foi naturalmente sempre facilitada pelo empenho desde logo, dos
estimáveis colegas de mesa, atuais e anteriores, pelos dirigentes e demais colaboradores da câmara
que foram respondendo às nossas solicitações no quadro das respetivas competências.------------------E, por fim deixou um bem hajam à sempre presente compreensão de todos. --------------------------------O deputado Vítor Bairrada, manifestou o seu apreço pelo trabalho e produtividade da assembleia e
pelo espirito democrático que sempre norteou as intervenções. -------------------------------------------------Apresentou a seguinte moção de louvor da bancada do Partido Socialista: -------------------------------------

“Ao cessar funções na assembleia municipal o grupo Parlamentar do Partido Socialista na assembleia
municipal de Proença-a-Nova, propõe uma moção de louvor ao seu Presidente Arnaldo José Ribeiro
da Cruz por desempenhar as suas funções com elevado sentido democrático, dedicação,
competência, espirito de missão e dedicação à causa pública. Assim, no momento em que cessa
funções, como prova do reconhecimento e apreço pelas capacidades reveladas no exercício das suas
funções, a bancada parlamentar do Partido Socialista propõe aprovação desta moção de louvor.” ----Posta a votação a presente moção foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------Em referência aos incêndios que assolaram o concelho, louvou o trabalho do município, dos
respetivos colaboradores, o trabalho voluntário na confeção de refeições efetuado pelos escoteiros
de Proença-a-Nova, agradecendo por fim aos trabalhadores da autarquia que dão apoio à
assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realçou que a sensibilização para a limpeza dos perímetros urbanos já sortiu algum efeito na
segurança de bens e pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Salientou, ainda, o elevado nível das intervenções e dos especialistas intervenientes no Congresso
Internacional de Arqueologia e História.---------------------------------------------------------------------------------Por fim, agraciou o presidente da mesa com uma placa simbólica da bancada do partido socialista. ---O deputado Francisco Grácio, saudou com emoção da despedida todos os presentes, e em particular
o presidente e mesa da assembleia, referiu que a sua bancada sempre colocou os interesses dos
munícipes acima dos interesses partidários, dando, assim, um saudável contributo à democracia
local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Gil Dias, destacando esta reunião como último ato político a que o senhor General
preside, realçou a sua serena e liberal postura, bem como a sua personalidade culta e bem formada. O presidente de junta Jorge Cardoso salientou a sua honra e orgulho por ter participado ao longo
destes anos neste órgão de poder local, não só como deputado, como membro da mesa e como
autarca. Terminou, mostrando a sua disponibilidade para colaborar em causas de serviço á
comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto considerou justas as referências elogiosas efetuadas anteriormente,
relativamente à condução dos trabalhos pelo presidente da mesa, elegendo-o como merecedor de
uma homenagem pública no próximo dia do município. Referiu a onda de incêndios que atingiu o
concelho, destacando o bom serviço prestado pelos bombeiros e outros intervenientes locais,
questionando de seguida o presidente da câmara acerca de aspetos de coordenação e emprego de
meios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De igual modo, inquiriu sobre as ações de ajuda já prestadas às populações afetadas pelo incêndio do
verão anterior e que medidas estão a ser gizadas para a presente catástrofe. --------------------------------Em resposta o senhor presidente da câmara, destacou as condições meteorológicas adversas que se
verificaram este verão e que os meios alocados foram os possíveis, e que sempre esteve na frente do
fogo apesar da sua grande extensão. Em resposta às ajudas prestadas no incêndio anterior referiu
que das 70 situações sinalizadas, vinte já foram contempladas. Este ano já foi feito o levantamento
de prejuízos e entregue o mapa de quantidades ao ICNF. ----------------------------------------------------------Por último, o senhor presidente da câmara agraciou todos os membros da assembleia com uma
medalha pelo trabalho e dedicação de todos. -------------------------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio referindo-se também aos incêndios destacou o ano atípico, a seca e a
força dos ventos que foram determinantes na sua propagação. Mostrou, ainda, preocupação pela

mão criminosa que alegadamente esteve nestas ignições e endereçou um reparo e atenção especial
às entidades responsáveis pela investigação. --------------------------------------------------------------------------O vereador Jorge Tomé, endereçou um especial agradecimento aos funcionários da câmara
destacando a senhora Carmen Manso e a senhora Elisa Pequito. Enalteceu a postura política e
democrática, da bancada do PSD, do PS, presidente e ex-presidente da câmara, atual e anterior
presidente da assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da Reunião da Assembleia realizada em 30 de junho de 2017 -----------------------Posta a votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 30 de junho de 2017 foi aprovada por
maioria com três abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Aprovação da ata da sessão extraordinária da assembleia realizada em 18 de agosto de 2017-----Posta a votação a ata da sessão extraordinária realizada em 18 de agosto de 2017 foi aprovada por
maioria com 2 abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal -----------Da lista distribuída aos membros da Assembleia o Sr. Presidente relevou as obras que considerou
mais relevantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto questionou a concessão da Casa Cristo e se todas as empresas do Pepa se
encontram a laborar. O senhor presidente da câmara, respondeu que o rés-do-chão da Casa Cristo se
destina à divulgação de produtos locais e o primeiro andar será concessionado para quartos. Quanto
às empresas referiu que a Grainz está em meia laboração e que a Procerâmica após um desajuste
entre sócios já resolvido, entrará brevemente em processo de laboração. ------------------------------------O deputado Paulo Jorge questionou o presidente sobre o asfaltamento em zonas urbanas e
particularmente na praia da Cerejeira. O senhor presidente respondeu que estão a ser criadas
condições de homogeneidade no pavimento, em redor da praia. -----------------------------------------------O deputado Vitor Bairrada lembrou o projeto de requalificação da Devesa como bem pensado e
desenhado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto propôs que as praias fluviais fossem repensadas em termos turísticos. Em
resposta o Senhor presidente prestou esclarecimentos sobre a estratégia de turismo para o
concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente de junta Carlos Gonçalves agradeceu a colaboração prestada pelo executivo durante o
seu mandato e referiu que os Montes da Senhora são a única freguesia sem um ponto de água
recreativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Relatório sobre informação económica e financeira -------------------------------------------------------------Presente na sessão nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, relatório sobre informação económica e financeira semestral do Município. -------------------O senhor presidente da câmara remeteu os seus comentários para o salto qualitativo explícito nas
conclusões do ROC atual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------

5. Análise e aprovação da minuta de Adenda ao Contrato Programa a celebrar com o Centro
Ciência Viva ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a Adenda ao Contrato Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva, a mesma
foi aprovada 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 dezembro. -----------------------------------------------6. Informação sobre os compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de
competências ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão informação sobre os compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da
delegação de competências nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------7. Autorização de compromisso plurianual ---------------------------------------------------------------------------7.1 “Requalificação de acesso à Zona Industrial de Proença-a-Nova” -----------------------------------------Presente informação de autorização de compromisso plurianual inerente à Requalificação dos
acessos à Zona Industrial de Proença-a-Nova. -------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da
lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março deliberou por
unanimidade, autorizar a assunção do Compromisso Plurianual. -------------------------------------------------7.2 “Aquisição de Materiais de Construção” --------------------------------------------------------------------------Presente informação de autorização de compromisso plurianual inerente à Aquisição de Materiais de
Construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal em conformidade com o estabelecido na alínea c) do nº1 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. -------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------O munícipe Francisco Vaz Marques fez um registo de agradecimento por o seu nome ter sido citado
como público, referiu que continuará a empenhar-se e pugnar pelos interesses do concelho. Abordou
a problemática da floresta e dos incêndios florestais, e as dificuldades com que alguns munícipes se
debatem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No final da Sessão após elaboração e leitura da presente ata, a mesma foi submetida a votação tendo
sido aprovada por unanimidade.

