Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 1 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05/02/2021
No dia 5 de fevereiro de 2021, reuniu, no auditório da Biblioteca Municipal, a Assembleia Municipal
de Proença-a-Nova, em sessão ordinária, em regime presencial e por videoconferência, 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, por solicitação do Sr. Presidente da Assembleia, que se encontrava ligeiramente
atrasado, devido a expediente inadiável relacionado com a sua responsabilidade institucional, deu
por iniciados os trabalhos da sessão o primeiro secretário, após recolher o parecer favorável de todos
os deputados presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se que se encontravam em videoconferência, os seguintes deputados:
André Março, Catarina Lourenço, Paula Agostinho e Carlos Gonçalves. ----------------------------------------Faltou à sessão o deputado José António Branco e o deputado Pedro Santo Lopes fez-se representar
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por
Assis Ramos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida, de que constavam Emails da AEDREL,
divulgando ações de formação e do secretário da ANAM, dando conhecimento da reunião com a
presidente da CCDR, doutora Isabel Damasceno, realçando a importância dos assuntos abordados.---I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada pediu a palavra para se congratular com o realce dado na Agenda Cultural
à temática da reciclagem, pugnando por uma reeducação cívica, dado que até nos mais novos tem
notado falta de sensibilidade para as questões ambientais e dando o seu exemplo pessoal no que à
compostagem diz respeito, sugerindo que se promovessem concursos pela autarquia relacionados
com estas temáticas. Reconhece o apoio efetivo que a autarquia tem prestado nestes
condicionalismos em que a pandemia nos lançou e voltou novamente à carga com a questão dos
edifícios em ruína nas aldeias, o que constitui até fonte de perigos vários. ------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão da assembleia realizada em 18 de dezembro de 2020 --------------------Colocada à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 18 de dezembro de 2020, foi
aprovada por maioria, com a abstenção de Assis Ramos que não participou na sessão. -------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal -----------O senhor Presidente Câmara, já em presença do senhor presidente da Assembleia, Engenheiro João
Paulo Catarino, entretanto chegado, atendendo a que todos tiveram acesso prévio aos documentos
referentes à atividade municipal, referiu as obras em fase de procedimento concursal, as obras a
decorrer, e de entre as obras concluídas, a recuperação de antiga escola primária de Chão do Galego.
Apresentou um vasto conjunto de projetos em desenvolvimento no gabinete técnico, e para
abertura de procedimentos, realçou a 2ª fase do PEPA, ampliação do Centro Ciência Viva da área da
Mediateca com a finalidade de dotar de espaço dedicado ao laboratório de inclusão do projeto
BIOAROMAS, a requalificação da Piscina Municipal, que inclui a ampliação e a eficiência energética.
No domínio da Cultura e Ação Social destacou: o plano de vacinação no concelho, com quase 100
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pessoas já vacinadas; o papel da Bibliomóvel e da Unidade Móvel de Saúde no apoio às populações
das aldeias; a determinação de elaboração da carta gastronómica do concelho, no âmbito do Ano
Municipal dos Sabores Tradicionais; o lançamento do livro “Da Raia Seca ao Pinhal”, um repto
lançado em Proença-a-Nova e aceite pelo doutor Álvaro Carvalho; o prémio Boas Práticas atribuído à
Bibliomóvel pela Direção-Geral do Livro e o desafio lançado ao seu dinamizador, Nuno Marçal, para o
lançamento de um livro sobre os 15 anos de serviço de proximidade desta iniciativa.----------------------A terminar a sua apresentação, e na qualidade de presidente distrital da Proteção Civil, deu
conhecimento do protocolo para apoio de retaguarda nas questões de pandemia celebrado
conjuntamente com os ministérios da Saúde e da Ação Social e da Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil que embora não sendo hospitais irão servir para internamentos sem
necessidade de cuidados especiais e em articulação com a ULS e do Hospital da Cova da Beira.
Anunciou ainda que o plano de vacinação prosseguiria na próxima semana, integrado que estava o
concelho no projeto piloto, para o que contava com o apoio das juntas de freguesia nos contactos e
deslocações, dadas as insuficiências da rede móvel e da Unidade Móvel de Saúde e da GNR. O
deputado Carlos Gonçalves tomou a palavra para elogiar as intervenções no Largo do Patacão, no
Chão do Galego e na Catraia, sublinhando a ação da Junta a que preside na oferta de 100 receitas
médicas e em levar o palhaço Faísca pelas aldeias da freguesia, distribuindo prendas de Natal e
levando música às populações, ação que desejaria ver estendida a todo o concelho. Terminou a sua
intervenção apresentando-se disponível para colaborar no programa de vacinação. O senhor
Presidente da Assembleia aproveitou para se congratular com a inclusão do concelho no projeto
piloto e alertou para a necessidade de as juntas de freguesia se empenharem no processo. -------------3. Aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano -------------------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano.
O senhor Presidente da Câmara começou por dizer que com o saldo da gerência anterior, o
orçamento atingia o montante de 18.330.840 euros, que se iria refletir num conjunto de obras de
grande impacto, como as relacionadas com a 2ª fase do PEPA, a Requalificação do Parque
Empresarial do Vale Porco e o acesso à Zona Industrial, empreendimentos saudados pelo senhor
Presidente da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação foi provado por maioria com 5 abstenções, dos deputados Francisco Grácio,
Paula Maria Agostinho, Daniela Dias José, Jaime Sequeira Lourenço e Carlos Gonçalves, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, d 12 de setembro. ------------------------4. Aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva de Proença-aNova ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal a minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro
Ciência Viva de Proença-a-Nova. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara referiu que o Contrato-Programa inclui novas atribuições e obras de
ampliação já mencionadas no ponto 2. O deputado Carlos Gonçalves congratulou-se com a iniciativa
do apoio ao Centro de Ciência Viva, uma unidade a manter no Concelho. -------------------------------------Colocada a votação foi aprovado por unanimidade de acordo com o artigo 59.º e n.º 5 do artigo 47.º,
todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de março, com a alteração introduzida pela Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Projeto de execução da 2.ª fase de construção de infraestruturas no PEPA ------------------------------Presente o projeto de execução da 2.ª fase de construção de infraestruturas no PEPA, no qual está
refletido o montante do investimento a realizar, foi o mesmo aprovado por unanimidade nos termos
do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------
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6. 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 de Proteção
de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova. -------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara comentou que o relatório refletia um acréscimo de situações
relativamente aos relatórios anteriores, sobretudo relacionados com imigrantes e realçou o
excelente trabalho desenvolvido pela Comissão. ---------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------7. Aprovação de compromisso plurianual no âmbito do Concurso Público para a Concessão de
Transporte Rodoviário de Passageiros na sub-região da Beira Baixa -------------------------------------------Presente o compromisso plurianual no âmbito do Concurso Público para a Concessão do Transporte
Rodoviário de Passageiros na sub-região da Beira Baixa. ------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara realçou os montantes envolvidos no concurso e o seu caráter
plurianual, dado ter uma vigência de 5 anos.---------------------------------------------------------------------------Colocado a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade nos termos do artigo 6.º da Lei n.º
8/2012 de 21 de fevereiro na sua atual redação. ----------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Francisco Vaz Marques para se congratular com a intervenção do
deputado Vítor Bairrada sobre um assunto que sempre lhe foi caro desde os tempos em que
percorria as aldeias e aconselhava as pessoas sobre hábitos salubres, acrescentando que a Agenda
Cultural poderia desempenhar esse papel de sensibilização. Alertou ainda para que as antigas escolas
não sejam vendidas, mas entregues às associações locais e pugnou para que a Comunidade
Intermunicipal seja a dinamizadora da extensão da rede de gás natural ao nosso concelho. -------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das
deliberações tomadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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