Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 3 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/09/2020
No dia 30 de setembro de 2020, reuniu no Auditório da Biblioteca Municipal, a Assembleia Municipal
de Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, com a presença dos membros indicados na respetiva ata de sessão. -----------------------------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,
que, por motivos de ordem de distanciamento social, decorria no Auditório Municipal. -------------------Efetuada a chamada, verificou-se ausência justificada do deputado António Gil Martins Dias, tendo
sido aprovada por unanimidade a entrada da Deputada Catarina Lourenço para a composição da
mesa. Foi dado conhecimento de que não havia correspondência recebida, do interesse da
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada pediu a palavra para propor um voto de pesar da bancada do partido
socialista, pelo falecimento trágico do jovem Diogo Dias, em missão ao serviço dos bombeiros
voluntários de Proença a Nova no incêndio de Oleiros, guardando um minuto de silêncio em sua
memória e manifestando à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo-lhes o teor deste
“voto de pesar”. Propôs ainda a atribuição a título póstumo, da medalha do concelho. Manifestou
também um voto de louvor aos bombeiros Eurico Martins e Hugo Martins, que ficaram feridos com
queimaduras graves no incêndio na aldeia de Cunqueiros, da freguesia de Sobreira Formosa, e
desejou uma recuperação rápida. Relativamente ao tema dos incêndios deste ano 2020, referiu que
a cooperação de bombeiros de Proença a nova perdeu três carros, que foram destruídos nos
incêndios. Destacou como aspeto positivo, a limpeza dos terrenos em volta das populações, o que
ajudou a minimizar a tragédia, não tendo existido casas de habitação ardidas, nem habitantes
feridos, nos incêndios particularmente agressivos e violentos. Salientou também o tema da
reciclagem, referindo que ainda se verifica pouca sensibilidade para o tema. Propôs realizar-se uma
campanha de sensibilização, fazer-se um dia do Ambiente, numa ação mais pedagógica, aplicação
das leis, para todos protegermos o meio ambiente. Falou também ter conhecimento da falta de mão
de obra no concelho na área da construção e da eletricidade. Pediu a palavra o deputado Francisco
Grácio da bancada do partido social democrata, para se associar ao voto de pesar pelo jovem Diogo
Dias, exprimindo o mesmo sentimento, e estando de acordo com a atribuição da medalha ao
bombeiro falecido, reconhecendo o esforço, dedicação e apoiando também o voto de louvor.
Questionou se já existia uma estimativa sobre os prejuízos e área ardida, quais os apoios que o
município está a pensar ter para as populações e, ao nível do ordenamento, quis saber o que se está
a fazer, porque é desmotivante para os agricultores terem as suas terras ardidas, historicamente de
cinco em cinco anos. O deputado André Dias pediu a palavra, para deixar uma mensagem de
agradecimento a todas as pessoas que lhe fizeram chegar a ele e à sua família notas de pesar, e
sentimentos pelo falecimento do seu irmão, o bombeiro Diogo Dias. Agradeceu também o trabalho e
dedicação de algumas pessoas, que foram superiores àquilo que lhes era exigido, como é o caso do
presidente da câmara eng.º João Lobo, vice-presidente da câmara, presidente da junta da união de
freguesias de Proença a Nova, presidente e comandante dos bombeiros, Dr.ª Rita Simão e ao Sr.
Padre Virgílio. Perante o problema que são os incêndios, a floresta, deixou o desafio e na presença
do Sr. Secretário de Estado, que seja feito um investimento adequado à floresta, destacando os
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excelentes produtos, a madeira, a resina, o próprio carbono que a madeira armazena que devem ser
valorizados. Por último faz um apelo a todos os presentes para promoverem o debate e a união em
prol da proteção da floresta.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da mesa da assembleia, afirmou que o governo, e na sua pessoa, como secretário de
estado da floresta, que o que está a acontecer em Proença a Nova e em Oleiros, já aconteceu há
trinta/quarenta anos em Mação e Vila de Rei. Ou seja, no fundo uma parte substancial do território
sofre hoje do sucesso de duas políticas de fomento florestal, uma que começou entre 1901/1903
com o plano de fomento florestal do pinheiro bravo, e depois na década de 70/80 com o eucalipto.
Foram duas políticas publicas, de fomento florestal que com as alterações climáticas que se tem
hoje, se transformaram num enorme problema, porque são duas espécies exóticas, que se tornam
infestantes. Sendo que todos os concelhos que tenham mais de 60% da sua ocupação com estas duas
espécies conjugadas e com um ordenamento difícil como é a realidade do concelho, torna-se
extraordinariamente difícil proteger a floresta. Se nada se fizer de diferente, ciclicamente vai
continuar a acontecer. Existe assim um desafio enorme, em reduzir esta área da floresta para a
proteger e para defender, sendo necessário fazer uma transformação da paisagem. Afirmou ainda
que o governo já conseguiu fazer a regulamentação que faltava e criar as áreas integradas da gestão
da paisagem ao nível dos 1500 hectares e tem decorrido reuniões com os cinco municípios aqui à
volta nesse sentido. Está aprovado também no programa da transformação da paisagem, uma
medida, designada pelos “os condomínios da aldeia” onde já decorreram candidaturas para o pinhal
interior, sendo que o Município já fez uma candidatura para aldeia de Fórneas, estando já aprovada,
em que o objetivo é transformar o solo à volta do aglomerado populacional, por uma ocupação
compatível com a defesa edificada, ou seja, uma ocupação que seja agrícola e de pastagem. -----------Foi efetuado um minuto de silêncio a pedido das duas bancadas e posto a votação o voto de pesar,
com uma abstenção do deputado André Dias. O senhor presidente da câmara referiu que temos
condição de olharmos para o futuro e grande parte das respostas nesta nova década, às questões do
André Dias, vão de encontro áquilo que foi apresentado pelo nosso secretário de estado e presidente
da assembleia municipal. Em resposta ao deputado Francisco Grácio também destacou que temos de
continuar com ações concretas a partir do nosso território que é Proença a Nova. Como exemplo, as
áreas de reconversão florestal para agrícola, e que felizmente veio provar neste fogo, a importância
do anel de segurança em torno das populações, sendo um processo que terá que continuar no
tempo, e esta condição do condomínio de aldeia, que tem que ser depois transformada naquilo que
é a capacidade de os municípios com o estado central apoiar que essa gestão se faça em torno das
aldeias. Sendo que é preciso que os projetos piloto funcionem bem. Referiu ainda que a estimativa
com os incêndios e com aquilo que foi o resultado das equipas do município, logo após a conclusão
do incêndio e dado como resolvido é de um prejuízo de sete milhões de euros, que se dividem, cerca
de quatro milhões e meio na perca florestal, atendendo ao valor comercial. Trezentos e cinquenta
mil euros nas infraestruturas publicas na Herdade, Fórneas, Dáspera e na estrada que liga as Fórneas
ao Esfrega, que foram objeto da tromba de água logo após os incêndios, danificando elementos da
drenagem. E o valor associado à perca do potencial agrícola dos proprietários anda perto dos
quatrocentos mil euros. Em relação aos apoios diretos, já feitos por conta própria do município,
foram distribuídos alimentação para o gado, palha e ração. Foi também assinado um documento com
o município de Oleiros, e de Castelo Branco para solicitar apoios distintos às populações e também à
questão das infraestruturas. Na visita que o senhor Ministro da administração Interna fez, aquando já
em resolução do incêndio, também lhe foi dada a conhecer estas preocupações. Em relação á falta
de comunicação e cobertura móvel e telecomunicações, decorreram vários contactos com a Altice,
para reestabelecer as comunicações nas quatro aldeias em falta até ao dia 10 de outubro. Realçou
também o apoio direto da vereação da camara às populações. ----------------------------------------------------
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II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão da assembleia realizada em 30 de junho de 2020 -------------------------Posta à votação a ata da Assembleia realizada em 30 de junho de 2020, foi aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal -----------O senhor Presidente da câmara, destaca as obras concluídas da requalificação no quartel da GNR,
que está ao serviço do estado central que não paga renda e que agora ficam com condições de forma
diferenciada para os militares femininos e masculinos. Nas obras adjudicadas, a valorização da Serras
da Talhadas e a área de acolhimento empresarial do Vale Porco, nas obras a decorrer, destaca a
requalificação da praia fluvial de aldeia ruiva. A decorrer também as obras de pavimentação deste
ano e também por administração direta iniciou-se a intervenção nas Corgas para a construção do
centro interpretativo da Resina. Nos projetos em desenvolvimento, ampliação do centro de ciência
viva da floresta também está concluído, com laboratório e com o programa que aprovado sobre o
BIOAROMAS, para dar resposta a mais esta valência. Destaca na cultura e ação social, a gestão do
combustível junto aos aglomerados que evitou danos maiores no incêndio, condição que deve
continuar a senilizar as populações e chamar os privados a que se agregam a tratar aquilo que é um
todo, o seu coletivo. Reforçada a Rede Internet nos espaços públicos do concelho no âmbito de uma
candidatura ao projeto WIFI 4EU. Destaca o proencense Davide Rodrigues campeão do mundo Trap5
no V campeonato, o que leva o município a investir no campo de tiro e através do Davide Rodrigues
ser uma atração e mobilidade da atividade para Proença. A unidade móvel de saúde atendeu mais de
200 veraneantes nas praias fluviais e zonas de lazer, boas taxas de ocupação nos alojamentos locais.
Relativamente ao COVID 19, só existe um agente ativo, à data. E no início do arranque do ano letivo
foi realçada a importância de todos perceberem bem os sintomas, para não projetado o vírus em
nosso redor. As aulas iniciaram dentro da normalidade com um plano de contingência ativo, circuitos
de circulação diferenciado, e com regime diferenciado a ocupação do espaço físico na hora dos
intervalos. Realça o excelente trabalho desenvolvido pelos os habitantes de Sobral Fernando que
limpam as ruas e plantam flores com o apoio da união de freguesias de sobreira formosa. A
associação de Maljoga inaugurou novo mural de homenagem a figuras históricas da aldeia. O prémio
literário Pedro da Fonseca, o programa +CO3SO teve uma adesão tremenda, apoia o emprego e
empreendedorismo no interior. A Bibliomóvel comemora 14 anos de itinerâncias no concelho e
deixou uma referência ao colaborador Nuno Marçal que passa por um momento pessoal difícil,
desejando que regresse rápido. Assim na execução do orçamento, a receita é de 62, 36% e a despesa
é de 42,7% à data de 24 de setembro de 2020. Pediu a palavra o deputado Carlos Gonçalves que se
congratula com o projeto WIFI4EU, mas pede mais reforço para infraestruturas do município,
distribuídas ao longo concelho. Apresentou também outra situação levantada na assembleia de
freguesia de Montes da Senhora, devido á segurança rodoviária, em que o excesso de velocidade, na
localidade dos Montes da Senhora e Catraia se tornou frequente. Pediu a palavra o deputado Vítor
Bairrada para felicitar o município pelo apoio às cirurgias das cataratas, e também o município ter
sido distinguido como município do ano no sector ambiental. Informou também que o custo das
limpezas em redor das aldeias é elevado, sendo uma boa forma de prevenção, mas tem muito
impacto muito grande na carteira das pessoas. Em relação ao atleta Davide Rodrigues felicitou o
destacamento mundial e que são merecidas as obras no campo de tiro, apelando que acha o mesmo
contributo para as outras atividades desportivas em que os miúdos do atletismo treinam sem pista.
O senhor presidente da camara, informou que as ações da reciclagem têm sido feitas juntamente
com a Valnor e com centro de ciência viva, continuamos a dar junto das escolas e nos primeiros
ciclos a sensibilizar o reforço da reciclagem. Em relação WIFI4EU a expetativa é alargar a outros
prontos. Relativamente à segurança rodoviária, no ponto de vista à velocidade, têm estudados dois
ou três pontos para aplicar redutores de velocidade, mas vai haver também uma fiscalização por
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parte da GNR e reforçou a ideia de que as pessoas têm de ganhar o hábito de identificar as situações,
sendo um dever de cidadania. Relativamente ao espaço de atletismo vai surgir. ----------------------------3. ARU - Proposta de Revogação -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da câmara explicou ter ocorrido um lapso procedimental. Obriga a lei que a
discussão pública tem que ser publicada em Diário da República e na comunicação social, não tendo
ocorrido esta última publicação. -------------------------------------------------------------------------------------------Além de que, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) nos pareceres favoráveis que
emitiu solicita à Câmara Municipal o envio de cópia do Aviso publicado na 2.ª série do Diário da
República com a publicitação do ato de aprovação simultânea, pela Assembleia Municipal da
delimitação das ARU e das respetivas ORUS. Assim, para haver conformidade nos processos, propõese a revogação da deliberação de 30 de junho. ------------------------------------------------------------------------Presente na sessão, proposta no sentido de revogar, nos termos do artigo 165.º do Código do
Procedimento Administrativo, a deliberação da Assembleia Municipal do dia 30 de junho, que
aprovou as ARU da Sobreira Formosa, Montes da Senhora, Cunqueiros, Oliveiras, Figueira, S. Pedro
do Esteval e 2.ª alteração da delimitação da ARU de Proença-a-Nova. ------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade revogar a deliberação do dia 30 de junho. ---------4. Aprovação da delimitação da ARU da Sobreira Formosa e do Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a delimitação da ARU da Sobreira Formosa e o Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana foram aprovados por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Regime
Jurídico de Reabilitação Urbana. -------------------------------------------------------------------------------------------5. Aprovação da delimitação da ARU de Montes da Senhora e do Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a delimitação da ARU de Montes da Senhora e o Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana foram aprovados por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Regime
Jurídico de Reabilitação Urbana. -------------------------------------------------------------------------------------------6. Aprovação da delimitação da ARU dos Cunqueiros e do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a delimitação da ARU dos Cunqueiros e o Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana foram aprovados por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Regime Jurídico de
Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Aprovação da delimitação da ARU de Oliveiras e do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a delimitação da ARU de Oliveiras e o Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana foram aprovados por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Regime Jurídico de
Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Aprovação da delimitação da ARU da Figueira e do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
Presente na sessão a delimitação da ARU da Figueira e o Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana foram aprovados por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Regime Jurídico de
Reabilitação Urbana. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. Aprovação da delimitação da ARU de S. Pedro do Esteval e do Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a delimitação da ARU de S. Pedro do Esteval e o Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana foram aprovados por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Regime
Jurídico de Reabilitação Urbana. -------------------------------------------------------------------------------------------10. Aprovação da 2.ª alteração da delimitação da ARU de Proença-a-Nova e da alteração do
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana ------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a 2.ª alteração da delimitação da ARU de Proença-a-Nova e a alteração do
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana foram aprovados por unanimidade nos termos do n.º 2
do artigo 7.º do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------11. Projeto do Regulamento de Utilização da Cozinha Partilhada na Cooperativa dos Montes da
Senhora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara relativamente a este ponto, informou que no uso da cozinha
partilhada entre os vários agentes que utilizam o equipamento, criaram nesta data um regulamento
que estipula as regras de utilização, depois de ter decorrido a consulta publica, não havendo
nenhuma observação ao documento. ------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão o Projeto do Regulamento de Utilização da Cozinha Partilhada na Cooperativa dos
Montes da Senhora, o mesmo foi aprovado por unanimidade nos termos da alínea g) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------12. Contratação de empréstimo bancário no âmbito da Lei BEI PT 2020 --------------------------------------O Senhor Presidente da Camara esclareceu que a contratação de empréstimo relativamente à
alavancagem dos programas financiados no PT2020, diz respeito ás obras de requalificação do
acolhimento empresarial de Vale Porco e Proença a Nova, uma obra perto de um milhão e oitocentos
mil euros e uma aprovação de um financiamento bancário de 463 798,51€, linha dedicada aos
municípios pelo banco de investimento europeu, em que o financiamento será realizado durante 15
anos com um período de carência de 3 anos, taxa juro contratual 0% e spread aplicado 0,27% e o
empréstimo não entra para a taxa de endividamento do município, portanto suporta aquilo que é a
sua execução e alavanca outros concursos que vamos lançar entretanto. -------------------------------------Presente informação relativa à contratação de empréstimo bancário no âmbito da Lei BEI PT 2020,
acompanhado de demonstração de consulta e do mapa demonstrativo da capacidade de
endividamento do município, foi deliberado por unanimidade autorizar a contratação do empréstimo
nos termos do artigo 48.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. -------------------------------------------------13. Proposta de emissão de autorização prévia para assunção de compromisso plurianual –
Aquisição de energia elétrica para iluminação pública -------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Camara explicou tratar-se do concurso relativamente ao fornecimento de
iluminação publica, que se vai realizar em 2020 e em 2021. O deputado Carlos Gonçalves questionou
se o investimento nas lâmpadas led’s vai continuar progressivamente. O Senhor Presidente da
Câmara, informou que já não temos nenhuma lâmpada de mercúrio no concelho. -------------------------Presente na sessão proposta de emissão de autorização prévia para assunção de compromisso
plurianual-Aquisição de energia elétrica para iluminação pública, a mesma foi aprovada por
unanimidade, dando cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 82/2012, de 21 de fevereiro. -------------14. Relatório do auditor externo sobre a situação económica e financeira semestral do Município --O senhor Presidente da camara apresentou este ponto que é apenas para conhecimento, destacando
tratar-se de um documento elaborado pelos técnicos, de fácil leitura, onde se destaca a situação
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financeira e económica positiva, estão a ser cumpridos os limites legalmente propostos. Temos uma
divida total de 2,7milhoes de euros, muito abaixo do limite imposto e em vigor, apresenta fundos
disponíveis positivos, e um saldo positivo entre a receita cobrada e a despesa paga na ordem dos 2,9
milhões de euros à data de 30 de junho de 2020. ---------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda antes de encerrada a sessão, a deputada Paula Sequeira passou a informação ao Senhor
Presidente da Câmara das reclamações sentidas na Sobreira Formosa por ter deixado de haver
autocarro com saída da Sobreira Formosa com destino a Lisboa, quando antes da pandemia havia
dois horários diários. O senhor presidente da camara, informou que tem sido um problema a
mobilidade, nos transportes tem havido negociações e vai ser lançado um concurso ainda este ano a
começar em janeiro 2021. Para dar resposta a algumas destas situações, vai-se efetuar uma reunião
com todos os taxistas do concelho para haver transporte flexível e transporte a pedido. Temos
reunido também com o Dr. Jorge Pintado, para que haja uma estrutura programável com as
consultas externas e com a população, para haver uma mobilidade assertiva, e assim haver uma
resposta diferenciada. Para Lisboa foi cortado o autocarro com saída da Sobreira Formosa, porque
eram poucos os utentes, no entanto temos feito negociações e reuniões para retomar alguma
normalidade, no entanto o território mudou está despovoado, mas estamos a estudar uma resposta
que se ajuste aquilo que é hoje a população, e ajustamento também muito áquilo que é a captação
da mobilização das pessoas aos serviços de saúde e ao mercado.
Nos termos do n.º 3 do artigo 57 da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das
deliberações tomadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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