Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 2 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2021
No dia 30 de abril 2021, reuniu, no Auditório da Biblioteca Municipal, 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 deu por iniciados os trabalhos da sessão que,
devido às regras criadas para controlo da pandemia Covid 19, decorreu no Auditório da Biblioteca
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se que se encontravam presentes todos os membros da Assembleia
Municipal que decidiram não utilizar a possibilidade de participar em regime de videoconferência. --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 nº75/2013, de 12 de setembro, por Assis Ramos. -------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida, de que nada constava de relevante, para além,
das publicações periódicas usuais. ----------------------------------------------------------------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------Por não haver solicitações de intervenção de nenhum dos deputados, passou-se de seguida ao ponto
dois da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão da assembleia realizada em 05 de fevereiro de 2021 ---------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 05 de fevereiro de 2021, foi aprovada
por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, de entre as obras em fase de procedimento
de contração pública, a Execução da 2.ª Fase das Infraestruturas do PEPA, tendo-se candidatado a
empresa Diamantino Jorge &Filho SA; a Ampliação do CCVF, em função do projeto do BioAromas, e
Pavimentações 2021; das obras a decorrer, a Área Empresarial do Vale Porco, a Requalificação da
Aldeia de Cunqueiros , a do Largo do Patacão em Montes da Senhora e a da Praia Fluvial de Aldeia
Ruiva, bem como a valorização da Serra das Talhadas. No domínio da Cultura e Ação Social destacou:
as diversas atividades orientadas para a comunidade dinamizadas pela Biblioteca, em semana do
aniversário, a 29 de abril, conducentes à promoção da leitura e do livro; as ações de sensibilização
ambiental sobre compostagem doméstica levadas a cabo pelo Município, com a entrega de
compostores aos munícipes nas diferentes Juntas de Freguesia, aliás resultante das propostas do
Orçamento Participativo; o protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a Associação
Dignitude, no âmbito da Rede Solidária do Medicamento disponível para utentes carenciados; a
ativação do posto de carregamento de carros elétricos sito no Parque Urbano, integrado na rede
MOBI.E; o prémio Autarquia do Ano, do Lisbon Awards Group, atribuído a Proença-a-Nova, na
categoria de Ação Social-Combate à Exclusão Social, com o projeto BioAromas; a distribuição de
armadilhas para captura da vespa asiática aos apicultores do Concelho; o projeto piloto de
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instalação de pontos de WI-FI em Cunqueiros, em colaboração com a respetiva Associação Cultural e
Recreativa e com possibilidades de replicação em outros locais do Concelho. A este propósito, vários
deputados realçaram a importância da iniciativa, pois a comunicação é hoje o grande fator
dinamizador do desenvolvimento a todos os níveis, tendo o senhor Presidente informado que a
Altice havia reforçado o sinal com uma nova torre, propondo-se também reforçar a fibra.
Relativamente à requalificação da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva, o deputado Gil Dias quis saber se
essa intervenção respeitaria ou não o primitivo regadio agregado ao dique, tendo-lhe sido
respondido pelo senhor Presidente que nem poderia ser de outra maneira, à face da lei. ----------------A terminar a sua informação, referiu ainda que a execução do Orçamento da Receita estava nos
35,94% e que a da Despesa era de 13,98%, à data de 28 de abril. ------------------------------------------------3. Proposta de não aceitação da transferência de competências no domínio da Ação Social Processo n.º 2021/150.10.100/1 -----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, de não aceitação da transferência
de competências no domínio da Ação Social, prevista no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto,
para o ano de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente explicou que a não aceitação destas competências, para já, uma vez que em
2022 seria definitiva, se ficava a dever à escassez das transferências do Orçamento de Estado, que
urgia renegociar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------4. Aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com a Pinhal Maior - Associação de
Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul - Processo n.º 2021/850.10.003.02/4 -----------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a Pinhal
Maior-Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul: ----------------------------------------------------Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Pinhal Maior-Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, constituída por escritura
pública de 12-05-1994, tem como associados os Municípios de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã
e Vila de Rei, a par de várias entidades privadas, sendo uma associação de direito privado sem fins
lucrativos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi publicado o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, aprovado
pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. ----------------------------------------------------------------------------------Aquele diploma legal sofreu uma alteração por força do artigo 256.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12
(que aprovou o Orçamento do Estado para 2017) aditando o artigo 59.º n.º 3, onde se estatui o
seguinte: o disposto no artigo 47.º, aplica-se com as devidas adaptações às associações de direito
privado em que as entidades públicas participantes exerçam uma influência dominante em razão da
verificação dos requisitos constantes do n.º 1 do artigo 19.º. -----------------------------------------------------E, neste contexto, existindo influência dominante das Câmaras Municipais na Associação, e esta, face
ao seu objeto, prossiga fins de relevante interesse público local, poderão ser celebrados contratosprograma entre as Câmaras Municipais e a Associação, e como tal serem-lhe atribuídos subsídios à
exploração; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que se encontram reunidos estes pressupostos. ----------------------------------------------------------------------Proponho ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 59.º, artigo 47.º, n.º 1 do artigo
19.º, todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, aprovação por parte da Câmara Municipal do
Contrato Programa a celebrar com a Pinhal Maior-Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior
Sul para posterior aprovação por parte da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
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O senhor Presidente realçou a importância do contrato programa, que vinha substituir o
procedimento anterior de subsídios pontuais, agora que o alargamento para 12 ou 13 municípios
implicava obras de investimento na ampliação e reforço de valências. A deputada Paula Agostinho
notou referências diferentes às verbas discriminadas no contrato programa e na informação recebida
previamente, apesar de na totalidade estarem certas. Foi confirmada essa discrepância, a qual iria
ser retificada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação foi aprovado por maioria, com cinco abstenções, a saber, dos deputados
Francisco Grácio, Paula Maria Agostinho, Daniela Dias José, Jaime Sequeira Lourenço e Carlos
Gonçalves. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra o senhor Francisco Marques para voltar ao assunto do projeto da barragem do
Alvito, para saber como estavam as coisas, ao que o senhor Presidente esclareceu as questões
levantadas pelo património natural que levaram à alteração do projeto inicial, o que viria a
inviabilizar a obra sem o contributo da ribeira do Alvito. O senhor Presidente da Assembleia
esclareceu que estaria em estudo um maior aproveitamento da barragem da Pracana, com elevação
da cota de armazenamento, o que beneficiaria o Concelho. ------------------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das
deliberações tomadas, tendo-se dada por encerrada a sessão. ----------------------------------------------------
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