ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 2 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2018
No dia 30 de abril de 2018, 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 dos deputados José António Branco e Francisco Grácio, que apresentaram
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, referindo que com o
aproximar do verão e os riscos vários de incêndio, que enumerou, questionava o Sr. º Presidente da
Câmara sobre os hidrantes disponíveis no nosso concelho, ou seja, a funcionalidade, a localização e
estado de conservação das bocas de incêndio, dos pontos de água, questão do caudal, para evitar
que se chegue às aldeias e as pessoas nem sabem onde isso está. O deputado Vítor Bairrada tomou
depois a palavra para se congratular com o êxito de alguns dos eventos promovidos pelo município,
nomeadamente A Adega Típica que correu muito bem e com muita participação, a V Gala Distrital
dos Bombeiros que decorreu este ano em Proença a Nova e foi muito bem organizado e apoiado
pelo município, a assinatura da criação do CoLab Forest Wise Laboratório Colaborativo (CoLab) para
Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, que foi oficialmente criado no dia 16 de março, com a
presença do Senhor Primeiro Ministro e que reuniu um grupo qualificado de peritos, de que se
esperam bons frutos no que à gestão e ordenamento florestal diz respeito. O deputado André Março
referiu-se ao movimento da sociedade civil, que está a desenvolver um plano de Desenvolvimento do
Interior que vai permitir uma discriminação positiva destas regiões na distribuição de verbas,
implicando a sociedade civil e gente de diferentes quadrantes políticos e cívicos, alertando para
estarmos atentos e não descurarmos oportunidades, sobretudo em relação às atividades
empresariais, pois vai haver afetação de recursos financeiros consideráveis para o interior. O
deputado Joaquim Farinha tomou a palavra para se congratular com o programa cultural da
autarquia, de que destaca o apoio concedido aos artistas locais e agradecendo penhoradamente o
envolvimento da autarquia na homenagem em Lisboa a seu irmão, o pintor Ribeiro Farinha. Para
responder e/ou comentar estas intervenções, o Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra,
começando por justificar o seu atraso hoje, que se enquadra na preocupação pelos incêndios, onde
se encontrava a orientar o espaço e o apoio logístico à base permanente dos GIPS da GNR com 18
elementos de forma permanente em partilha com a força especial de bombeiros, na base das
Moitas, para dar apoio à vigilância e ataque inicial aos incêndios. Proença a Nova, consegue ter aqui,
além da base permanente que já estava sediada, também a base dos GIPS. Esclareceu depois que as
bocas de incêndio não combatem incêndios, são o apoio logístico operacional aos carros de combate,
nem seria operacional instalá-las em diferentes pontos do concelho, dada a fraca capacidade de
caudal da maior parte da rede de distribuição, em que só na Sobreira e em Proença-a-Nova a rede
corresponde minimamente a essas exigências. Mas referiu que existem vários pontos de água

espalhados pelo concelho e motobombas que fazem o apoio aos autotanques, uma localizada no
PEPA, outra na Sobreira Formosa e outra a criar no Alvito da Beira, dentro do plano previamente
estabelecido, no ponto de vista de operacionalidade para a agua disponível o concelho de Proença a
Nova garante essa condição, tendo ripostado a deputada Daniela José que as bocas de incêndio
também eram importantes e destacou ainda a importância da camara em divulgar pela população a
localização e a distribuição dos hidrantes. Quanto ao Movimento para o Interior, de que faz parte o
nosso presidente da Assembleia Municipal, devemos estar atentos para não deixar passar as
oportunidades que ele abre, pois considera positivo que finalmente se olhe para o Interior sem olhar
a cores partidárias, pois todos somos poucos para puxar pelo interior. -----------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Sessão da Assembleia realizada em 26 de fevereiro de 2018 --------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 26 de fevereiro de 2018, foi aprovada
por maioria, com a abstenção da deputada Cristina Catarino, que não havia participado na respetiva
sessão e após retificação proposta pela deputada Daniela José, que havia também questionado sobre
o orçamento participativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------O senhor Presidente da Câmara, atendendo a que todos tiveram acesso prévio aos documentos
referentes à atividade municipal, começou por destacar algumas das obras a decorrer:
melhoramentos no bar do terminal rodoviário para alocar nova concessão; a sinalização da
implantação da Grande Rota da Cortiçada; requalificação da Praceta Frei Rodrigo Egídio que tardou
em iniciar atendendo a que houve algum atraso na obtenção do visto do Tribunal de Contas, mas foi
resolvido; a requalificação/beneficiação da habitação “Casa do Cristo”, e a reconversão da portaria
do PEPA, esta portaria foi requalificada pois é hoje a sede da logística da Capripinhal - Cooperativa de
Produtores de Leite de Cabra do Pinhal, tanto mais que este Município apoiou também aquisição de
um camião de transporte do leite, que abrange o concelho da Sertã, Sardoal, Abrantes, Castelo
Branco, no sentido de potenciar este ativo e tentar assim que os produtores tenham um preço mais
valorizado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os projetos em desenvolvimento são vários, destacou, o processo de criação de acessibilidades na
Biblioteca Municipal e no Museu Isilda Martins e o processo para a requalificação da Escola Primária
de Sobreira Formosa em centro escolar. Iniciar essa obra no final do ano escolar, para transitar o préescolar para junto da escola primária A informação do senhor Presidente da Câmara complementouse com referências a diversas atividades no domínio da Cultura e Ação Social, informação já
divulgada na página oficial do município: nove produtores que integram a marca Proença-a-Nova
Origem estiveram no Mercado de Benfica, no domingo, 22 de abril, numa iniciativa que se revelou
um sucesso e que animou todos os que visitaram o local; Ribeiro Farinha inaugurou uma nova
exposição na Biblioteca do Complexo dos Coruchéus, em Lisboa, ocasião aproveitada pela
organização para realizar uma sentida homenagem a que se associou a Câmara Municipal; o Festival
Adega Típica, que se revelou um sucesso, afirmando-se como um dos eventos de destaque na
divulgação dos recursos e da gastronomia e em que foram premiados os melhores vinhos da CIMBB e
do concelho de Proença-a-Nova; a visita de uma comitiva da Universidade Sénior de Proença-a-Nova
à Assembleia da República, composta por 63 alunos e professores que tiveram oportunidade de
conhecer o edifício e assistir ainda ao Plenário; a participação do Município de Proença-a-Nova na
BTL, que aconteceu no stand do Turismo do Centro de Portugal e Geopark Naturtejo, com o tema
“Emojicione-se ao vivo. Proença-a-Nova, o sítio certo”, onde promoveu os principais eventos do ano,
a gastronomia, bem como o turismo de natureza; o Município apoia o Centro Portugal Film
Comission com o objetivo de promover o centro do país junto das grandes produtoras

cinematográficas; no dia 21 de fevereiro, uma das datas do Ano Municipal da Floresta, as árvores
existentes no concelho de Proença-a-Nova, classificadas como de interesse público pela Autoridade
Florestal Nacional, foram visitadas pelos alunos da disciplina Ciência Viva da Universidade Sénior e a
Câmara no âmbito do Ano Municipal da Floresta - Proença A Nova Floresta, e o CCV da Floresta, em
parceria com as Juntas de Freguesia, associações e população local, plantaram mais de uma centena
de árvores em 97 aldeias de sol a sol. Interveio, então, a deputada Paula Agostinho, questionou onde
estavam os tanques para o combate a incêndios e o andamento da solução para o ex-Instituto S.
Tiago, ao que o Sr. Presidente respondeu que eram 10 tanques, estando aprovado no plano
operacional municipal, estando feita a candidatura para ser apoiada, os pontos estão definidos,
aguardamos o parecer, e que quanto ao Instituto São Tiago só quando a decisão do tribunal de
insolvência fosse conhecida, talvez lá para maio, e ressarcidos os funcionários, avançaria o protocolo
com as Misericórdias de Proença e Sobreira, no âmbito dos idosos e sua saúde. O Sr. Ministro da
Segurança Social, também já me deu conforto para os objetivos que vamos propor, será uma
proposta diferenciadora. O deputado André Março tomou a palavra e disse que seria útil haver uma
base de dados com os eventos promovidos pela autarquia, até pela proteção a que agora vão estar
sujeitas essas bases de dados, ao que informou o Sr. Presidente que a divulgação estava a ser feita
através da agenda cultural e mais diretamente nos comunicados que têm acompanhado as leituras
dos contadores da água. O deputado Vítor Bairrada referiu que seria útil haver tanques de água junto
das casas nas aldeias e ações de sensibilização e divulgação de atitudes coletivas de proteção das
populações em caso de incêndio, ao que o Sr. Presidente respondeu que nos perímetros urbanos
todas as medidas de proteção eram obrigatórias, e quanto à autoproteção destacou a sua
intervenção na V Gala dos Bombeiros e a divulgação que irá ser feita pelo CCVF, sobretudo junto da
população escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 1.ª Revisão do Orçamento 2018 e Grandes Opções do Plano -------------------------------------------------Presente a 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, de que o Sr. Presidente da Câmara
destacou a candidatura de Proença-a-Nova, juntamente com Penela ao Plano Comunitário da
Resinagem a formalizar em Espanha no próximo dia 10 de maio, a mesma foi aprovada por maioria,
com quatro abstenções, 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. Documentos de prestação de contas - Ano 2017 -----------------------------------------------------------------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 2017. -------------------------------------------O senhor Presidente fez um balanço dos resultados do ano de 2017, balanço esse que se encontra
patente nos documentos submetidos à apreciação da Assembleia Municipal. O Município registou
uma boa execução orçamental, do lado da receita o valor de € 12.390.819,34 representando uma
execução de 92,679%, e do lado da despesa o valor de € 10.965.756,00 representando uma execução
de 82,038%. Durante todo o ano de 2017 efetuamos 12 alterações e 2 revisões ao orçamento. A
dívida de longo prazo não foi aumentada, sendo mesmo reduzida em cerca de 300.000 €. Durante o
ano de 2017 não foram contraídos quaisquer empréstimos bancários. Não há dívidas de curto prazo
e os pagamentos a fornecedores estão a 29 dias PMP, estando a margem de endividamento em mais
de 1 milhão de euros, porque o município não teve necessidade de a utilizar. O deputado André
Março sublinhou a boa execução orçamental, estável e sólida, notando que as receitas de capital até
aumentaram e as despesas com pessoal diminuíram nominalmente, o nível de endividamento
também baixou, factos a que não terá sido alheio a venda da Estalagem das Amoras. O senhor
Presidente encerrou o seu comentário esclarecendo que as despesas com pessoal só aumentariam
tendo em conta os procedimentos concursais de recrutamento para o preenchimento de postos de
trabalho, no que respeita ao cadastro e também com a afetação dos precários. ------------------------------

Submetido a votação os documentos de Prestação de Contas Ano 2017, foram os mesmos aprovados
por maioria, com quatro abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------5. Análise e aprovação dos Acordos de Execução --------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente de Câmara começou por fazer uma breve introdução inerente aos Acordos de
Execução a celebrar com as 4 juntas de freguesia. --------------------------------------------------------------------Assim, a finalidade é alterar as premissas sobre a gestão dos polos das bibliotecas, que passam
diretamente para as associações, passando as freguesias assegurar a limpeza das vias e espaços
públicos, sarjetas e sumidouros bem como a gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes
municipais. Sendo o valor atribuir por cada aldeia no montante de 320€. Este acordo não invalida a
celebração de outros contratos interadministrativos que se possam realizar pontualmente referente
as atividades que vão surgindo ao longo do ano.----------------------------------------------------------------------Nestes termos foi: presente sob proposta da Câmara Municipal Acordo de Execução a outorgar com
a Freguesia de Montes da Senhora para a concretização da delegação legal de competências. ----------Colocado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, nos termos da alínea K) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal Acordo de Execução a outorgar com a Freguesia de S.
Pedro do Esteval para a concretização da delegação legal de competências.----------------------------------Colocado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, nos termos da alínea K) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal Acordo de Execução a outorgar com a União de
Freguesias de Proença-a-Nova e Peral para concretização da delegação legal de competências.
Colocado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, nos termos da alínea K) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal Acordo de Execução a outorgar com a União de
Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira para concretização da delegação legal de
competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, nos termos da alínea K) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------6. Adesão à Associação Nacional das Assembleias Municipais ---------------------------------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal a adesão definitiva do Município à Associação Nacional
de Assembleias Municipais, a mesma foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Interveio o senhor Francisco Vaz Marques para lamentar não haver referência às intervenções do
público nas publicações do Boletim Municipal relacionadas com as atas da Assembleia, aproveitando,
ainda, para incentivar os presentes na divulgação e captação de eleitores proencenses que estão fora
a mudarem a sua residência para aqui, o que teria impacto nas verbas afetas ao concelho. O senhor
Presidente da Assembleia respondeu que as observações relacionadas com o Boletim deveriam ser
colocadas à Câmara, mas em todo o caso foi esclarecido que a referida publicação se dedica à
informação geral de interesse público.-----------------------------------------------------------------------------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada em minuta. ---------------------------

