ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 4 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26/06/2019
No dia 26 de junho 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, à exceção dos seguintes, que haviam apresentado previamente justificação: Francisco
Grácio, Paula Maria Tavares Agostinho e André Manuel Alves Dias. ---------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. --------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Jaime Lourenço tomou a palavra para questionar sobre as obras anunciadas há tempos
para a Rua do Jogo da Bola e para a Quelha do Minas, estranhando ainda não terem sido contactados
os proprietários confinantes, em que ele se incluía e apresentando uma proposta da âmbito turístico,
a da criação de parque de caravanas, uma vez que não existiam na nossa zona, tendo-lhe sido
respondido pelo senhor Presidente da Câmara que a intervenção na referida quelha estava
incorporada no projeto de requalificação da malha urbana que iria a concurso em julho, já com parte
do financiamento assegurado, conjuntamente com a intervenção na Rua de Nossa Senhora; que a
intervenção na Rua do Jogo da Bola ficaria para mais tarde e os proprietários confinantes seriam a
seu tempo contactados. Quanto ao parque para caravanas, havia projeto para dois, um na
intervenção junto ao terreiro fronteiro ao Largo das Três Bicas e outro no parque fluvial de Aldeia
Ruiva. A deputada Daniela José voltou a questionar sobre as obras em Vale das Balsas, tendo-lhe sido
esclarecido que não estavam esquecidas e que iriam ser contempladas no plano previsto para as
recuperações de estragos causados pelos incêndios. O deputado Vítor Bairrada tomou a palavra para
questionar sobre o destino a dar aos animais domésticos que morriam, pois muitos não sabiam como
proceder e optavam por abandoná-los a céu aberto, tendo-lhe sido respondido não haver por
enquanto legislação esclarecedora sobre o assunto. O deputado Carlos Gonçalves sugeriu que em
futuras Festas do Concelho se incluísse o dia das freguesias e deu conta da opinião de alguns dos
residentes consideravam o projeto para o Largo do Patacão, frente à Junta de Freguesia de Montes
da Senhora como abarcando excessivo espaço ajardinado e pouco espaço de estacionamento, tendolhe sido respondido que o projeto estava aberto a sugestões. ----------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Sessão da Assembleia realizada em 29 de abril de 2019 --------------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 29 de abril de 2019, foi aprovada por
maioria, com a abstenção de dois deputados que não haviam participado na 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 só por destacar algumas das ações de âmbito cultural e

social: a boa divulgação dos produtos e potencialidades do concelho que as festas proporcionaram,
nomeadamente a tigelada e o mel, aproveitando para agradecer as prestimosas prestações dos
trabalhadores do Município e referir que a RTP havia já feito filmagens para a divulgação de produtos
que queremos potenciar, como a referida tigelada, que vai concorrer às 7 Maravilhas dos Doces, e o
leite de cabra e o mel que lhe estão associados; a inauguração da oficina da tigelada no Pergulho, no
Dia do Município, bem como a inauguração do Mercado Municipal, que se seguiram à sessão solene
nos Paços do Concelho, em que foi homenageado com a Medalha de Mérito Municipal o pintor
Ribeiro Farinha; a apresentação à comunidade escolar da Sala do Futuro, um laboratório de
aprendizagem colaborativa, a estar disponível no início do próximo ano letivo, comunidade essa que
viu premiado um aluno com menção honrosa no Concurso Nacional de Leitura; a preparação do
documento Declaração de Proença-a-Nova, na sequência das Jornadas Internacionais “O
Aproveitamento Resineiro: Florestas com Futuro”, que irá impulsionar a criação da Rede Europeia
dos Territórios Resineiros; por fim referiu-se encomiasticamente à distinção com o galardão PME
Líder de sete empresas do Concelho, quatro das quais acumularam com de Excelência e à boa
receção que essas empresas proporcionaram na visita que ocorreu na parte da manhã do primeiro
dia das Festas, antecedendo o fórum empresarial da tarde em que foram homenageadas. Aberto o
período das intervenções, o deputado Vítor Bairrada opinou que a Política Agrícola Comum deveria
designar-se Agrícola e Florestal, dado o impacto da floresta na retenção de carbono, que, como
demonstrou o estudo dos alunos da professora Maria do Céu , do Agrupamento de Escolas Pedro da
Fonseca, aqui, à noite, os níveis de CO2 que de dia se mantêm estáveis, aumentam; que a visita às
empresas tinha sido muito ilustrativa para uns e outros dos implicados, e que se congratulava com as
comemorações do Dia do Município, salientando os oportunos discursos proferidos, que alertaram
para questões importantes e não apenas circunstanciais, terminando com um repto: o que cada um
poderá fazer para minorar os impactos da poluição. O deputado André Março congratulou-se com o
nível e a quantidade de eventos do Dia do Município, nomeadamente a importância da visita às
empresas, acabando com parabéns ao Município e seu Presidente pelo seu código de apoio ao
investimento, a propósito do qual o Senhor Presidente da Assembleia acentuou estar o Município
entre os dez primeiros do Interior na captação de investimento neste quadro de apoio. O deputado
Carlos Gonçalves sugeriu que se deveria continuar futuramente com o programa A Escola de Ciência
Viva e as Questões Ecológicas e realçando os bons resultados obtidos (32º, 33º e 38º) em
Matemática, a nível nacional e o bom desempenho também do atletismo feminino.-----------------------3. Documento de Prestação de Contas Consolidadas - Ano 2018 ----------------------------------------------Presente na sessão, a consolidação de contas do Município relativa ao ano de 2018, em
cumprimento do disposto nos artigos 75.º e 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------O Senhor Presidente da Câmara referiu que essencialmente o que estava em causa era a
consolidação de contas com o CCVF, já que outras entidades com as quais a Autarquia detém apenas
uma participação residual foram excluídas desta consolidação, nomeadamente a CIMBB, a Pinhal
Maior, a ADXTUR (Aldeias de Xisto), a Associação Nacional de Municípios Portugueses e outras que
constam do relatório apresentado. Realçou ainda que tem havido contenção nas despesas para
enfrentar desafios futuros que se imponham, nomeadamente os da transferência de competências, e
o parecer favorável do revisor de contas. A propósito da transferência de competências, o deputado
Vítor Bairrada disse que a CIMBB aprovava as referentes à Justiça e não outras. O deputado André
Março realçou que os recursos e gastos com o pessoal estavam controlados, o que era um ponto
sensível das contas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 pelo revisor oficial de contas, foram as contas consolidadas

do Município de Proença-a-Nova, referentes ao ano financeiro de 2018, aprovadas por unanimidade,
em cumprimento do previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 76.º da citada legislação. -----------------------------4. Transferência de competências no domínio da educação-Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de
janeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e respetivo
diploma de âmbito sectorial, propondo à Assembleia Municipal a decisão de pretender exercer as
competências previstas no: ------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30/01/2019, o qual concretiza o quadro de transferência de
competências para os órgãos municipais no domínio da educação, relativamente ao ano de 2019. ----O Senhor Presidente da Câmara justificou a decisão do executivo esclarecendo que havia caminho de
negociação no que às verbas dizia respeito e que, como em 2021 isso seria um facto consumado, se
aproveitaria este período até lá para nos familiarizarmos com estas competências que, no essencial
se relacionavam com as obras correntes de manutenção dos edifícios e a gestão do pessoal não
docente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta nos exatos termos em que
foi apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Nomeação do Auditor Externo ----------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão, nos termos do n.º1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,
proposta do órgão executivo no sentido de ser nomeado o auditor externo responsável pela
certificação legal de contas, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais
de contas, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade nomear Sandra Maria do Nascimento
Esteves Manso para o triénio 2019/2021, dado o bom desempenho desta profissional. ------------------6. Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal - Ratificação ------------------------------------Nos termos do artigo 9.º do Regulamento Municipal sobre Atribuição de Medalhas e Galardões do
Município de Proença-a-Nova foi deliberado por unanimidade ratificar a concessão da Medalha de
Mérito Municipal atribuída a Ribeiro Farinha, apreciada com agrado nos termos em que apareceu
justificada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em jeito de conclusão dos trabalhos foi realçado o bom desempenho e grande visibilidade
alcançados quer pela Bibliomóvel quer pela Unidade Móvel de Saúde. ----------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Não se verificou qualquer pedido de intervenção do público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia
aprovou em minuta o texto das deliberações tomadas. -----------------------------------------------------------

