ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 1 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26/02/2018
No dia 26 de fevereiro de dois mil e dezoito, reuniu, no edifício Paços do Concelho, a Assembleia
Municipal de Proença-a-Nova, em sessão ordinária, 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, concedida a tolerância usual para que todos
estivessem presentes, começou por cumprimentar todos, e deu por iniciados os trabalhos da sessão.Efetuada a chamada, verificou-se que se encontravam presentes todos os membros da Assembleia
Municipal, à exceção da deputada Cristina Catarino que apresentou justificação. ---------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------No período de antes da ordem do dia, usou da palavra a deputada Daniela José, questionando o Sr.
Presidente da Câmara sobre o Projeto do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude e sobre
o Orçamento Participativo, tendo o mesmo esclarecido que o Projeto se encontrava em elaboração,
que decorreria a fase de apresentação de contributos e posterior consulta pública, para depois ser
aprovado por este órgão deliberativo. O deputado Vítor Bairrada tomou depois a palavra para se
congratular com o êxito do passeio pedestre do plangaio, com uma adesão de mais de 600
participantes, bem como com o 2º encontro das associações, até pela oportunidade do tema, em
sintonia com a urgência da organização e gestão florestal e respetiva reflorestação, lamentando,
contudo, que no que concerne à proteção civil a legislação tenha chegado a conta-gotas e com
alterações extemporâneas. Já quanto ao BUPI, apresentou, em nome da bancada do Partido
Socialista, uma proposta formal de alargamento dos prazos, dada a impossibilidade orgânica de
executar as tarefas propostas dentro dos prazos previstos. Terminou a sua intervenção alertando a
Câmara para a necessidade de sensibilizar os munícipes para um uso mais parcimonioso da água,
dado os períodos de seca cada vez mais frequentes.-----------------------------------------------------------------Em resposta à proposta da bancada socialista sobre os prazos do cadastro simplificado, que achou
muito oportuna, o Presidente da Assembleia solicitou aos deputados, em cumprimento do n.º 2 do
artigo 50.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12de setembro, aprovação de um novo ponto na ordem
de trabalhos para a votação daquela proposta, do alargamento do Prazo do Cadastro Simplificado,
tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio saudou a Assembleia e regozijou-se também com o êxito das iniciativas
culturais realizadas, as mesmas referidas anteriormente pelo deputado Vítor Bairrada e questionou o
Sr. Presidente da Câmara sobre o caso do ex-Instituto de S. Tiago, tendo-lhe sido esclarecido que
estava agendada uma reunião no Ministério da Segurança Social de cujos resultados a seu tempo
seria dado conhecimento à Assembleia. O Sr. Presidente também destacou o esforço e sucesso do
passeio pedestre Trilhos do Plangaio, destacando o empenho de toda a equipa do Município que se
envolveu nesta atividade. Tomou ainda a palavra o deputado Paulo Jorge para, relativamente à sua
representação no Conselho Cinegético Municipal, dar conhecimento da homologação da
continuidade do licenciamento das ZCM de Alvito da Beira e Cortiçada de Proença-a-Nova. --------------

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Sessão da Assembleia realizada em 30 de novembro de 2017 ------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 30 de novembro de 2017, foi aprovada
por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal -----------Partindo dos esclarecimentos prévios do senhor Presidente da Câmara, que igualmente saudou
todos, e que incidiram sobretudo na obra em procedimento concursal, aquisição de serviços para
instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios, que aguarda visto do Tribunal de Contas,
bem como outras a decorrer por administração direta, como sejam os casos de diversas
requalificações: da portaria do PEPA, da casa do Cristo, do forno comunitário do Ripanso e da central
de camionagem. Referiu ainda alguns projetos concretizados ou em desenvolvimento, como o
cadastro de infraestruturas de águas e saneamento, a implantação da Grande Rota da Cortiçada, com
grande parte da sinalização efetuada, e realçou algumas das atividades e apoios de ordem social e
cultural: agricultura biológica, com apoios da Pinhal Maior; ano municipal da floresta, assinalado com
uma primeira ação de promoção Uma Floresta por Inteiro; a presença do Município no BTL, e o
alargamento do espaço do cidadão a Sobeira Formosa e Montes da Senhora. O deputado Carlos
Gonçalves tomou a palavra para se congratular com a requalificação da escola primária dos Montes
da Senhora e do forno comunitário do Ripanso e referiu que no que concerne à gestão de
combustível as aldeias estavam a trabalhar empenhadamente, mas que havia necessidade de serem
melhor esclarecidos sobre a utilização correta das queimadas. O deputado Vítor Bairrada sugeriu que
seria importante um maior apoio ao associativismo florestal e louvou todo o apoio camarário e o
empenho das juntas de freguesias em descolocarem-se às aldeias para ajudar a disponibilizar as
cadernetas prediais aos munícipes e na colaboração ao desenvolvimento do BUPI. ------------------------3. 1.ª Revisão do Orçamento 2018 e Grandes Opções do Plano -------------------------------------------------Presente a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano que, após sumária explicitação do
Sr. Presidente, com enfoque no peso maior que a água tem nesta revisão, a mesma foi aprovada por
maioria com cinco abstenções dos membros Francisco Grácio, Daniela José, Paula Agostinho, Jaime
Lourenço e Carlos Gonçalves 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------4. 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Proença-a-Nova ---------------------------------------Presente a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal, dotando-o e adequando-o à realidade da autarquia,
levando ao reajustamento das áreas de formação adjetivadas e justificada a proposta sobretudo pela
necessidade de admissão de um técnico de apoio ao cadastro, geógrafo ou engenheiro civil com
formação na área, bem como de um técnico superior no Setor de Contabilidade e Património, com
formação em Administração Pública e Gestão, para que possa dar apoio a todos os projetos P2020 e
à execução do programa do insucesso escolar. Posta a votação 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Proposta de denúncia dos Acordos de Execução ------------------------------------------------------------------Presente proposta para denúncia dos Acordos de Execução outorgados com as Juntas de Freguesia,
foi aprovado por unanimidade autorizar a denúncia dos mesmos, nos termos da alínea K) do n.º1 do
artigo 25.º conjugado com o n.º 4 do artigo 134.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, sendo que novos acordos de execução a celebrar serão submetidos à aprovação da
Assembleia, de acordo com a necessidade de contínuo aperfeiçoamento deste instrumento,
alargando mesmo o seu âmbito.--------------------------------------------------------------------------------------------

6. Proposta dos elementos para integrarem o Conselho Municipal de Educação de Proença-a-Nova Presente proposta dos elementos para integrarem o Conselho Municipal de Educação, a mesma foi
aprovada por unanimidade nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, na
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio, tendo-se assim completado
integralmente a composição daquele conselho:------------------------------------------------------------------------ João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo, presidente da Câmara Municipal; -------------------------------- João Paulo Marçal Lopes Catarino, presidente da Assembleia Municipal; ------------------------------------- João Crisóstomo Pereira Cavalheiro Manso, vereador responsável pela educação; ------------------------- Carlos Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de Montes da Senhora; --------------------------------- Rigoberto Pereira Correia, em representação da delegada regional de educação da Direção Geral
dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro; --------------------------------------- João Paulo Ribeiro Pereira Cunha, diretor do Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova; ------------- Maria João Henriques Pereira, docente do Ensino Secundário Público; ---------------------------------------- Maria Deolinda Dias Cardoso, docente do Ensino Básico Público; ----------------------------------------------- Maria da Conceição Balau Martins Catarino, docente da Educação Pré-Escolar Pública; ------------------ Paula Cristina Valério Sequeira e Sónia Maria Roque Martins, representantes da Associação de Pais
e Encarregados de Educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Pedro Miguel Lopes Jacinto, representante da Associação de Estudantes; ------------------------------------ José Pereira Bairrada, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova - Jardim de
Infância “O Cortiço”); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Pintado Alves, coordenador da Unidade de Saúde de Proença-a-Nova; -------------------------------- Ana Cristina Batista, Técnica de Serviço Social representante dos Serviços da Segurança Social; -------- Leopoldo Martins Rodrigues, Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Castelo
Branco; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Evaristo das Neves Marques Xavier, comandante do Posto Territorial da GNR de Proença-aNova. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Adesão à Associação Nacional das Assembleias Municipais - Recomendação à Câmara Municipal A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade recomendar à Câmara Municipal que esta
delibere a participação do Município na Associação Nacional das Assembleias Municipais, com uma
quota anual de 1000€, pois, no entender do Sr. Presidente, é de todo o interesse participar nela. ------

8. Análise e aprovação do contrato programa a celebrar com o Centro Ciência Viva da Floresta ------Presente o Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova, no
montante de 200 000€, o deputado André Dias destacou a importância do CCV e das atividades
diversificadas que tem levado a cabo e sugere que se aproxime ainda mais das escolas, por exemplo
na educação cívica relacionada com educação ambiental, que deve ser mais subsidiada ainda pelo
Município e sobretudo no que diz respeito aos riscos de incêndios florestais. No que diz respeito a
subsídios, o Sr. Presidente da Assembleia informou que o Pinhal Interior vai ter à disposição verbas
para candidaturas que fomentem a biodiversidade, exclusivamente para os 19 municípios do interior,
e que o CCV poderá candidatar-se e promover uma maior sensibilização junto das escolas e uma

maior aproximação do CCV às escolas; o Sr. Presidente da Câmara esclareceu o deputado que essa
proximidade existe e nomeadamente com as escolas superiores, e que o CCV é uma transmissão de
conhecimentos junto das unidades escolares, com as quais se têm estabelecido diversas parcerias.---Posto a votação, o contrato programa 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 114/2017 de 29 de
dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Apreciação do Relatório Anual de Atividades e do Modelo da Recolha de Dados da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Proença-a-Nova-------------------------------------------------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 j) do n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º
147/99, de 1 de setembro, na redação conferida pela Lei n.º 23/2017 de 23 de maio. ---------------------A Assembleia tomou conhecimento do documento tendo o Sr. Presidente da Câmara comentado que
relativamente ao relatório do ano transato se tinham verificado mais processos que em 2017, e que
no ano de 2017 tivemos apenas um, mais preocupante e que havia sido resolvido com eficiência. -----10. Declaração de Compromissos Plurianuais e Pagamentos e Recebimentos em Atraso----------------Presente a declaração de compromissos plurianuais, recebimentos e pagamentos em atraso-2017, ao
abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação conferida
pela Lei nº 22/2015, de 17 de março. ------------------------------------------------------------------------------------Face ao espanto de muitos membros da Assembleia com o elevado número de devedores com
montantes irrisórios de dívida, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que muitos daqueles atrasos se
reportavam a 31 de dezembro e já estariam saldados, mas quanto a outros relapsos de maior
importância, a autarquia continua a realizar os esforços necessários ao ressarcimento. -------------------A assembleia municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------11. Alargamento do prazo do programa BUPI - Balcão Único do Prédio ---------------------------------------Foi a provada por unanimidade a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Assembleia
Municipal de Proença-a-Nova, no sentido do alargamento do prazo do programa BUPI, tendo em
conta a dificuldade dos serviços responsáveis pela execução do mesmo, não disporem de capacidade
para responder a todos os pedidos de georreferenciação das propriedades rústicas e haver também
dificuldade por parte de muitos proprietários em localizar, no tempo estabelecido, as suas
propriedades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acresce ainda que muitos dos proprietários que residem fora do concelho, quer em Portugal quer no
estrangeiro, não têm possibilidade de tratar dos seus processos no período de tempo atualmente
estabelecido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção do público. -------------------------------------------------------------------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada em minuta. ---------------------------

