ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 3 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28/06/2018
No dia 28 de junho 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 dezoito 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 do deputado André Março e o deputado Joaquim Farinha, 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, o deputado Vítor Bairrada tomou a palavra para se
congratular, com o êxito de alguns dos eventos promovidos pelo município, nomeadamente a festa
do concelho, que correram bem apesar da chuva e a conferência sobre o turismo e
empreendedorismo que teve muita qualidade, pena foi a adesão do público não ser mais elevada. ---Informou depois da reunião da CIMBB de 14 de maio, cuja Assembleia Intermunicipal tomou posse,
mas o processo de instalação foi mal preparado e à hora da tomada de posse não se sabia como do
ponto de vista formal e oficial se realizaria a eleição da mesa e respetiva tomada de posse dos
deputados. Lamentou que os resíduos da construção civil não tenham estação de receção e
transferência no concelho bem como a existência de problemas de álcool e droga entre a juventude
escolar e a permanência de menores de 16 anos em bares e cafés. Inquiriu sobre a limpeza dos
aterros junto à via pública dentro da vila e das povoações, de quem seria a responsabilidade e
dissertou sobre o processo de reflorestação e prevenção de incêndios, referindo números sobre os
custos sociais aproximados dos incêndios florestais, 2017 613 milhões, que, se forem atribuídos aos
municípios 200 milhões anos para a prevenção em percentagem da área florestal, poderíamos em 10
anos minimizar o problema dos fogos florestais, e referindo inclusive possíveis fontes de
financiamento desses montantes e advogando apoio à perda de rendimento para quem plantasse
floresta autóctone. Informou também sobre uma atividade do CCVF, o Café de Ciência com a
presença do prof. Jorge Paiva, com sala cheia. Passou, depois, aos projetos para o futuro: Proença
Ecoconcelho, Ecovila, sugerindo que deveria ser criado um manual de boas práticas para a
reconstrução e reparação de edifícios, principalmente nas aldeias, bem como um manual de boas
práticas para a implementação da arquitetura bioclimática das energias renováveis em particular da
biomassa nas construções, para construtores, técnicos, proprietários e público em geral, com uma
continua ação para reciclagem junto de empresa instituições e público escolar em geral. Rematou a
sua intervenção sustentando a instalação de um parque desportivo municipal, com pista de atletismo
e a disponibilização de um espaço físico dedicado à soberania para apoio aos vários partidos políticos
concelhios. A deputada Paula Agostinho tomou também a palavra para ser informada sobre o
andamento do processo do ex-Instituto Santiago e levantando a questão das placas de delimitação
do espaço urbano de Sobreira Formosa, que urgia resolver, por levantar dúvidas e por quanto tempo
ficaria desinstalada do seu espaço próprio a escola primária. ------------------------------------------------------

Para comentar estas intervenções, o Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra, começando por
cumprimentar todos na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia, todos os deputados. Relativamente
ao Instituto de S. Tiago, esclareceu que a situação tinha ficado resolvida recentemente no referente
ao processo de insolvência, começando pelos credores funcionários docentes ou não-docentes, de
acordo com uma relação do tribunal, onde cada um vai receber na sua proporção sobre a verba que
foi possível disponibilizar com a compra do imóvel. Quanto ao futuro disse estar, juntamente com o
ministro da Segurança Social, a preparar o memorando de entendimento envolvendo as duas Santas
Casas da Misericórdia (Proença-a-Nova e Sobreira Formosa) para a criação de uma valência nova, na
área da saúde, havendo a possibilidade de fechar o processo de financiamento, ainda antes das férias
de verão, envolvendo o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Saúde. Entretanto a escola
primária da Sobreira vai deslocar-se para esse edifício no início no próximo ano letivo, por um
período de 3 a 4 meses, apenas enquanto decorrem as obras de melhoramento da escola primária. --Relativamente ao tema dos resíduos da construção civil, em resposta ao deputado Vítor Bairrada,
informou que existe em parceira com a Valnor um terreno para depositar esses resíduos, localizado
no aterro de Castelo Branco, e que o município tomou a medida de facultar um contentor no
concelho para dar apoio à reestruturação urbana e depois faz o próprio município a deslocação ao
aterro. O município vai ainda adquirir mais dois contentores para dar apoio a essa finalidade e para
fazer essa gestão, avisando, no entanto, estarem em expectativa aumentos nas taxas do município
para setembro, dado o custo acrescido com a recolha dos resíduos da construção civil. Quanto às
questões relacionadas com a droga e a permanência de menores em bares, disse ser de facto
preocupante, mas que estavam já identificados pelos serviços policiais. Sobre a gestão do
combustível nas zonas da estrada, disse que existem duas situações distintas, o regime das estradas
nacionais que tem os aterros e os taludes de escavação que fazem parte da plataforma da estrada, e
o das estradas municipais, que contempla só a berma e a valeta, todo o resto é propriedade privada
e essa gestão cabe aos privados. Quanto à captação do carbono, o concelho foi pioneiro em 2007,
relativamente ao carbono zero, foi uma medida que não teve grande acolhimento dentro da
comunidade europeia, contudo, era um assunto que estava na agenda dos autarcas e muito desses
territórios seriam beneficiados por causa disso. Sobre a Placa do Ribeiro de Gomes, a mesma vai ter
que sair, devido ao novo perímetro urbano. A este propósito, o deputado Jaime Lourenço também
referiu que a zona do Ribeiro dos Casais conhecida por Vale Porco, nunca teve placa. O Sr. Presidente
explicou que o perímetro urbano de Proença já engloba toda essa área, logo era designada por
Proença-a-Nova, não havia volta a dar. ---------------------------------------------------------------------------------Quanto ao sequestro de carbono, o Sr.º Presidente da Assembleia Municipal, informou que está a
decorrer um concurso e estudo no âmbito do Programa da Valorização do Pinhal Interior, com esse
objetivo, lançado pelo Ministério do Ambiente. O que se está a fazer na Serra da Lousã, é quantificar
em euros, quanto é que 1 hectare de floresta produz para a sociedade, e se é o proprietário que
cuida e todos nós usufruímos, ou então, onde a floresta não for rentável economicamente para o
proprietário, poder o Estado entender que é importante ajudar o proprietário a encontrar um valor
em euros e ajudar a que a propriedade tenha rentabilidade, sobretudo a floresta que é de proteção e
não de produção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara, reforçou o convite que já foi endereçado a todos os deputados para a
exposição que o Centro de Ciência Viva da Floresta em parceria com o Geoparque iria realizar na
Gruta da Moeda em Fátima, e que ficaria patente o durante o verão todo e até final do ano. Encerrou
estes esclarecimentos com um reparo aos deputados da Assembleia Municipal, da responsabilidade
que têm na comparência aos atos públicos, para que são convidados e a que ultimamente se têm
furtado muitos deles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Sessão da Assembleia realizada em 30 de abril de 2018 --------------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 30 de abril de 2018, foi aprovada por
maioria, com a abstenção dos deputados José António Branco e Francisco Grácio, que não havia
participado na respetiva sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------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:-------------------A Requalificação da Praceta Frei Rodrigo Egídio, que engloba o Mercado Municipal, de acordo com as
necessidades dos lojistas do mercado foram encontrados espaços alternativos; Implantação da
Grande Rota da Cortiçada, Implantação de placas toponímicas; as obras no Hangar das Moitas para
alojar o contingente dos GIPS, 18 militares de forma permanente; a requalificação e beneficiação da
habitação “Casa do Cristo”; cujo nome irá ser alterado e a requalificação da Escola Primária de
Sobreira Formosa. Com relação à Cultura e Ação Social, realçou a Sessão Solene do Dia do Município
com o tema: “Turismo e Empreendedorismo – Alcançar o Interior”, como chave de desenvolvimento
destes territórios, relevando também o empenho e apoio de todos os colaboradores da autarquia,
sobretudo aqueles que tiveram uma intervenção mais direta, que ajudaram atingir o sucesso e os
bons resultados das festas apesar das condições climáticas vividas nesse fim-de-semana, destacando
o professor João Manso e o Técnico Superior Luís Carpinteiro conhecido já pelo “gestor de eventos”,
e que acaba de ser pai, pelo que lhe desejamos todos as maiores felicitações. Destacou, ainda, o
Seminário (Re) Pensar o Envelhecimento, muito importante do ponto de vista da economia social e
do turismo sénior e a ação de sensibilização que a Câmara e o CCVF promoveram na Assembleia da
República, no Dia Mundial do Ambiente, inserido no projeto Proença-a-Nova Floresta. -------------------Por último, a execução do Orçamento da Receita, é de 50, 67% e a execução do Orçamento da
Despesa é de 29, 76%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Adesão do Município ao Pacto de Autarcas -----------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente, da Camara Municipal, referiu que a adesão se prende com a necessidade de olhar
para as alterações climáticas, com vários objetivos, um deles é reduzir a emissão de dióxido de
carbono em 40% até 2030, pacto este que se estabelece com os todos os municípios da Europa, pelo
que havia que mudar de atitude sobre a gestão ecológica de cada um no seu dia-a-dia, sendo
importante começar pela sensibilização das comunidades escolares para eles influenciarem os mais
velhos, são eles o futuro e a semente. O deputado André Dias informou ter consultado o site do
município, afirmando termos capacidade para cumprir, sugerindo assim criar-se uma equipa de
acompanhamento nas escolas, apelando ao Sr. º Presidente da Câmara para que criasse essa
equipa/grupo de trabalho. O deputado Vítor Bairrada, propôs também que seja envolvida a
Universidade Sénior, pois tem que haver mudança de mentalidades para respeitar o meio ambiente,
contribuindo, assim, para a sustentabilidade ambiental. -----------------------------------------------------------Presente informação relativa ao Pacto de Autarcas, a mesma foi aprovada por unanimidade, nos
termos da alínea K) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro -----------Foi deliberado, ainda, por unanimidade mandatar o Sr. º Presidente da Câmara Municipal para
representar o município na outorga do Pacto de Autarcas. ---------------------------------------------------------

4. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas - Ano 2017 ----------------------------------------------Presente na sessão, a consolidação de contas do Município relativa ao ano de 2017, aprovadas, por
unanimidade na reunião da câmara municipal de 18/06/2018, em cumprimento do disposto nos
artigos 75.º e 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------------------Analisados os documentos, designadamente, o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de
Resultados, os Fluxos de Caixa e respetivos Anexos, bem como a Certificação Legal de Contas e o
parecer sobre as mesmas, apresentado pela sociedade de revisores oficiais de contas, foram as
contas consolidadas do Município de Proença-a-Nova, referentes ao ano financeiro de 2017,
aprovadas por maioria, com cinco abstenções. Em cumprimento do previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo
76.º da citada legislação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários-Contratos Emprego Inserção ---Presente informação inerente ao programa de regularização extraordinária dos vínculos precáriosContratos Emprego Inserção, no sentido de se proceder à 2.ª alteração ao mapa de pessoal de 2018,
conducente à criação de um novo posto de trabalho a prover no Sector de Obras e Serviços
Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação nos termos e para os efeitos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e no n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro, a proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------6. Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Empresarial - Ratificação ----------------------------------Presente proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara de homenagem póstuma a Daniel
Lourenço, de acordo com a qual foi atribuída nos termos do artigo 16.º do Regulamento Municipal
sobre Atribuição de Medalhas e Galardões do Município de Proença-a-Nova, a Medalha Municipal de
Mérito Empresarial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio em nome da bancada do PSD, congratulou-se com atribuição de
Medalha de Mérito Empresarial ao Sr. Daniel Lourenço, lamentando que não fosse possível fazê-lo
em vida, sugerindo que no futuro este tipo de atribuição se fizesse às pessoas ainda em vida, no
reconhecimento do seu final de carreira profissional e empresarial, como uma mais-valia para o
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação, a proposta foi ratificada por unanimidade. --------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Interveio o senhor Francisco Vaz Marques que relevou o diálogo, sobre o carbono, a propósito da
intervenção do deputado Vitor Bairrada, e que ficava satisfeito, pois há imensos anos que fazia esse
apelo para toda a zona do pinhal. E concluiu a sua intervenção fazendo também a proposta para se
dar o nome de Daniel Lourenço ao bairro designado como Ribeiro dos Casais. -------------------------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada em minuta. ---------------------------

