ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 2 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28/02/2019
No dia 28 de fevereiro de 2019, 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão
I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada tomou a palavra para informar que estivera presente na assembleia da
CIMBB em que tomara posse o novo presidente doutor Hélder Henriques, que felicitara. Alertou,
depois, mais uma vez, para a salvaguarda da nossa floresta e para exigirmos compensações pela
correspondente retenção de carbono e congratulou-se também pelo quinto lugar do Concelho no
estudo sobre a Qualidade Local da Governação. O deputado Francisco Grácio saudou a assembleia e
começou por se declarar não concordante com a alteração da data das festas do Concelho, dado o
dez de junho calhar a uma segunda feira, e sugeriu o alindamento do Largo das Três Bicas com a
repintura do lago. A deputada Paula Agostinho estranhou que a sinalização horizontal tenha sido
feita em algumas vias antes do necessário arranjo do piso e interpelou o senhor Presidente da
Câmara sobre o futuro do Instituto São Tiago. Para os esclarecimentos devidos, tomou então a
palavra o senhor Presidente da Câmara começando por dizer que a alteração das datas das festas
havia sido acordada na CIMBB, pois Castelo Branco já contava com o dez de junho para o evento
“Sabores e Tradições”. Quanto à rotunda da farmácia disse estar prevista uma intervenção
abrangente que integrava o terreiro contíguo. Já na estrada da Figueira, depois da intervenção no
piso, ficaram as irregularidades causadas pela intervenção nos esgotos, mas que isso iria ser da
responsabilidade do respetivo empreiteiro. A utilização futura do Instituto, de acordo com
informação do assessor do Ministro da Segurança Social irá integrar um aviso próprio visando dar
utilização a espaços não utilizados. Informou, depois, que a conclusão das obras do Mercado
Municipal estava prevista para 24 de maio. ----------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Sessão da Assembleia realizada em 29 de novembro de 2018 ------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 29 de novembro de 2018, foi aprovada
por maioria, com 2 abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------2. Aprovação da Ata da Sessão da Assembleia Extraordinária realizada em 31 de janeiro de 2019 --Posta à votação a ata da sessão da Assembleia Extraordinária realizada em 31 de janeiro de 2019, foi
aprovada por maioria, com 3 abstenções. -------------------------------------------------------------------------------

3. 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 só por destacar algumas das obras concluídas, como os
casos das calçadas em Casal D’Ordem e a Sala de Aula do Futuro, incluída no Portugal 2020,
referindo, depois, algumas intervenções nas vias de comunicação e informando que a intervenção na
escola de Sobreira Formosa estava praticamente concluída. Da intervenção na Ação Social destacou a
integração da família Síria, com os jovens já na escola, a nova valência em oftalmologia da Unidade
Móvel de Saúde, bem como o volume considerável das suas intervenções. No que respeita à floresta,
Proença foi reconhecidamente interventiva, dinamizando o Ano Municipal da Floresta e interventora,
com apoios da Câmara a projetos integrados das aldeias, no que diz respeito à gestão de
combustível. Destacou por fim o impacto positivo dos passeios de Ciência Viva e a presença da Marca
Proença-a-Nova Origem na FITUR, em Madrid, com a distribuição de vouchers. ----------------------------4. 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano - 2019 -----------------------------------------------Presente na sessão a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano-2019. ------------------------O senhor Presidente da Câmara esclareceu que houve verbas que transitaram, nomeadamente as
referentes às Aldeias de Xisto. Quanto aos projetos do IFRU, destacou a requalificação no Conjunto
de Edifícios, a Casa do Castanho na Rua das Caldeiras e do antigo armazém em Sobreira Formosa,
bem como a requalificação do Pavilhão Municipal. Referiu ainda que temos previstos mais avanços
na área da modernização administrativa. O deputado Carlos Gonçalves sugeriu incluir o Chão do
Galego nos arruamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado a votação, foi aprovado por unanimidade nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------5. Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva Proença-a-Nova ------------------------------Presente na sessão minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva Proença-aNova. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara esclareceu que os termos eram os mesmos de sempre mas que
haveria sempre a considerar reforços justificados, de que o projeto do Bioaromas era paradigmático.
O deputado André Dias, a este propósito, referiu que havia duas candidaturas previstas com a
Universidade de Coimbra. --------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação foi aprovado por maioria com a abstenção do membro Vítor Bairrada, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------6. Descentralização de competências nas autarquias locais nos domínios da Proteção e Saúde e da
Cultura ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e respetivos
diplomas de âmbito sectorial, propondo à Assembleia Municipal a decisão de não pretender exercer
as competências previstas no: ---------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30/01/2019, o qual concretiza o quadro de transferência de
competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança
dos alimentos, relativamente ao ano de 2019, devendo tal facto ser comunicado à DGAL----------------Aceitando, as competências previstas no: ------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30/01/2019 que desenvolve o quadro de transferência de competências
para os municípios no domínio da cultura. ------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Câmara esclareceu que no domínio da saúde animal não havia hipótese de
assunção de competências, uma vez que não temos nos quadros da Câmara veterinário municipal,
apenas funções interinas do veterinário municipal de Mação, o que implica também a segurança
alimentar para a qual tínhamos valências, mas que não é possível destacar. Já no que respeita ao
domínio da cultura, em que só nos compete promover atos de licenciamento, poderemos assumir. O
deputado André Março tomou a palavra para dizer que se queremos descentralização teremos que
assumir as responsabilidades inerentes, até porque os municípios gerem melhor, conseguem fazer
mais com menos, e que, nas circunstâncias atuais, concordava com as responsabilidades a assumir
pelo nosso município. O senhor Presidente da Assembleia ainda considerou que se a plataforma o
permitisse, muitas destas responsabilidades poderiam ser assumidas à condição, mas que assim, só
depois de esclarecidos os termos voltariam para aprovação a nova sessão da Assembleia. --------------Colocada a votação a Assembleia Municipal deliberou, por maioria com a abstenção do Presidente da
Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino, aprovar a proposta nos exatos termos em
que foi apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Aquisição de Lotes no PEPA- Requerimento para anulação de ónus ---------------------------------------Presente requerimento da empresa Delitimbers, Lda. na qualidade de compradora dos seguintes
Lotes do Parque Empresarial: Lote 7 - Parcela P.6; Lote 8 - Parcela P.7; Lote 9 - Parcela P.8; Lote 10 Parcela P.9; Lote 18 - Parcela P.17; Lote 19 - Parcela P.18 e Lote 20 - Parcela P.19, em que solicita o
levantamento dos ónus que recaem sobre os lotes supra citados: (i) Reversão, constante no artigo 7.º
do Regulamento no Parque Empresarial de Proença-a-Nova, e de (ii) Direito de Preferência do
Município em caso de venda, constante no artigo 8.º do Regulamento e Obrigação de Cumprimentos
dos Prazos de Licenciamento, Construção e Laboração, constante no artigo 16.º do Regulamento,
ónus estes que obstam à contratação de financiamento imprescindível à concretização do Projeto de
Investimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara esclareceu que empresa Delitimbers, Lda. na qualidade de
compradora dos seguintes Lotes do Parque Empresarial: Lote 7 - Parcela P.6; Lote 8 - Parcela P.7;
Lote 9 - Parcela P.8; Lote 10 - Parcela P.9; Lote 18 - Parcela P.17; Lote 19 - Parcela P.18 e Lote 20 Parcela P.19 solicitou à câmara o levantamento do ónus de reversão para poder viabilizar um
empréstimo junto da banca, exclusivamente para aqueles fins específicos, e que se salvaguardavam
possíveis riscos de alienação abusiva pelo que para a viabilização do investimento era importante
aceder ao pedido da empresa. --------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março referiu que tem acompanhado o projeto e que lhe parece de extrema
importância a sua concretização tanto para o concelho como para a região. ---------------------------------Tendo o Presidente da Assembleia Municipal sugerido ao Presidente da Câmara Municipal que se
complemente o parecer jurídico da técnica da autarquia com um parecer jurídico também da CCDRCentro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos membros
Francisco Grácio, Daniela José, Paula Agostinho, Jaime Lourenço e Carlos Gonçalves, proceder ao
levantamento dos ónus que recaem sobre os Lotes 7-Parcela P.6, Lote 8-Parcela P.7, Lote 9-Parcela
P.8, Lote 10-Parcela P.9, Lote 18 P.17, Lote 19-Parcela-Parcela P.18 e Lote 20-Parcela P.19, que se
encontram registados e emitir certidão relativa ao levantamento dos ónus. ---------------------------------8. Apreciação do Relatório Anual de Atividades e do Modelo de Recolha de Dados da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova - Para conhecimento -------------------------------------Presente o Relatório Anual de Atividades e o Modelo de Recolha de Dados da Comissão. -----------------

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 artigo18.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 Municipal tomou conhecimento, constatando não terem havido situações de
emergência referenciadas e os casos que tiveram intervenção, sobretudo nas faixas etárias dos seis
aos oito anos e dos onze aos catorze não seriam consequência da relativa desestruturação das
famílias, situação com que nos devíamos preocupar. ---------------------------------------------------------------9. Declaração de Compromissos Plurianuais e Pagamentos e Recebimentos em Atraso - Para
conhecimento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a declaração de compromissos plurianuais, recebimentos e pagamentos em atraso, 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 n.º 22/2015, de 17 de março. -----------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento, após constatar que uma grande parte daquelas
dívidas, sobretudo as de menor dimensão, refletiam apenas desconexão entre os prazos do relatório
e o prazo das liquidações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Interveio o senhor Francisco Vaz Marques para apelar ao Senhor Secretário de Estado que não deixe
morrer nos gabinetes o projeto da Barragem do Alvito. ------------------------------------------------------------No final da sessão foi deliberado por unanimidade, aprovar o texto das deliberações em minuta. ------

