Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 4 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/06/2021
No dia 30 de junho de 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 dezanove horas, o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos da sessão que,
devido às regras decretadas 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, à exceção da deputada Paula Maria Agostinho, que apresentou justificação. ------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida, nomeadamente de uma moção da Assembleia
Municipal de Mortágua, dando conta do seu envio à Assembleia da República e ao Governo, em que
se requeria a revogação da Portaria n.º 15-A/2018, e de e-mails da AEDREL, divulgando curso breve
sobre Cursos de Água, Servidões Ripícolas e Contraordenações Ambientais.----------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada começou por dar conta da sua participação na reunião da CIMBB,
realçando os assuntos mais importantes tratados, nomeadamente, nas atividades: Serviço Público de
Transporte de Passageiros; o pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Beira Baixa; o
Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal; o planeamento da Rede Educativa e de Formação
Profissional. Na gestão e implementação de projetos: Beira Baixa Cultural 2.0; o Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar; o Programa de Valorização Económica e Territorial do
Queijo na Região Centro; o Empreendedorismo em Territórios de Baixa Densidade; o Beira Baixa
Região Digital; Mobilidade Sustentável na Beira Baixa; Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Beira
Baixa. E terminou associando-se aos parabéns pela distinção atribuída ao senhor Presidente da
Câmara com a Medalha de Mérito da Ciência. -------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para também ele se congratular com
a atribuição da Medalha de Mérito da Ciência ao senhor Presidente da Câmara e aproveitou para
esclarecer, a propósito da propalada carta que o munícipe Henrique Farinha, por intermédio do seu
advogado, havia enviado a vários deputados, que a mesma deveria ser enviada, sim, ao Executivo
Municipal, que lhe deve responder formalmente. O deputado André Março lamentou o estado de
abandono aparente em que se encontram as fachadas de dois edifícios na sede do Concelho, o
edifício das Finanças e o da creche O Cortiço. A propósito da Caraterização do Concelho e sobre o
Balanço Social da Autarquia, o Deputado André Março teceu ainda as seguintes considerações: -------Relativamente ao Balanço Social, relevou o facto de as mulheres representarem 55% dos 194
trabalhadores da autarquia, destacando que a sua preponderância nas carreiras de Técnico Superior,
em que 58% são também mulheres. De destacar ainda o facto de 4 das 5 funções de chefia
intermédia serem exercidas por mulheres. A propósito da evolução do concelho, referiu a
importância dos investimentos realizados nos últimos anos, com efeitos muito positivos a nível
económico e social. Apesar da redução do número de habitantes, de 8.145 em 2010 para 7.344 em
2019 e da redução do número de jovens com menos de 15 anos, os idosos com mais de 65 anos
mantiveram o peso relativo de 32% na população total, mas muito positivo o facto de ter aumentado
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a população em idade ativa (entre 15 e 65 anos) de 57,9% para 59,7% da população total. Releve-se
o facto de nos últimos 2 anos se ter invertido a queda do número de alunos no ensino básico (valores
que espera analisar e comunicar na próxima sessão), e também o facto de a população estrangeira
residente ter duplicado, representando agora 2,4% do total da população residente. Outro aspeto
que salientou, foi o da evolução na recolha selecionada de resíduos urbanos, que passou de 4,2 Kg
por habitante, em 2010, para 2 704,2 Kg por habitante, em 2019. -----------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para esclarecer algumas das questões levantadas:
quanto à questão do caminho rural apresentada pelo munícipe Henrique Farinha, através do seu
advogado, que a reparação até havia já estado adjudicada, mas não tinha chegado a ser concretizada
e que, proximamente a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal se iriam empenhar na sua
concretização bem como na resposta formal à carta; sobre a estatística sociológica, esclareceu que se
regozijava com o preenchimento completo das duas turmas do pré-escolar; já quanto à repintura dos
dois referidos edifícios públicos, esclareceu que o denominado Megatério estava incluído no IFRU e o
projeto de remodelação já estava concluído, bem como o do edifício da Rua da Caldeira e o da casa
do “Castanho” e a casa que era da família do professor Jorge Lourenço, quanto ao edifício
propriedade da Santa Casa aproveitou para sensibilizar o deputado Jaime Lourenço para a obra a
realizar, como membro da respetiva direção. --------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão ordinária da assembleia municipal realizada em 30 de abril de 2021-Colocada à votação a ata da sessão ordinária da Assembleia realizada em 30 de abril de 2021, foi
aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------2. Aprovação da ata da sessão extraordinária da assembleia municipal realizada em 11 de junho de
2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada à votação a ata da sessão extraordinária de 11 de junho de 2021, foi a mesma aprovada
com três abstenções, a saber, da deputada Catarina Lourenço e dos deputados José António Branco e
Carlos Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal -----------O senhor Presidente da Câmara começou por lamentar o atraso provocado em algumas obras devido
ao aumento de custo dos materiais e à dificuldade de entrega de outros, como o caso do vidro;
depois, atendendo a que todos tiveram acesso prévio aos documentos referentes à atividade
municipal, começou por destacar: de entre as obras em fase de procedimento concursal: As
pavimentações 2021 e a execução da 2.ª fase das infraestruturas do PEPA; 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, as ampliações do CCVF e do bar na praia fluvial do Malhadal; dos projetos em
desenvolvimento disse serem vários como a conversão dos edifícios escolares de Fórneas, Vergão e
Corgas para alojamento local e da Casa Paroquial de Alvito para possibilidade de Centro de Noite. No
domínio da Cultura e Ação Social destacou: as diversas atividades orientadas para a comunidade
dinamizadas pela Biblioteca, na celebração do 29.º aniversário, em que participou conjuntamente
com o vice-presidente; as ações de sensibilização ambiental sobre compostagem doméstica levadas a
cabo pelo Município foram um êxito e culminaram com a entrega de dois novos compostores às
Escolas Básicas de Proença e Sobreira; a onda de solidariedade local, nacional e internacional gerada
pela morte do bombeiro Diogo Dias e a perda de viaturas nos incêndios que permitiu a angariação de
cerca de 115 mil euros, verba que serviu para a compra de uma das duas viaturas novas entregues à
Corporação; destacou a celebração do dia do município, que abordou o tema das Comunidades
Vivas, a inauguração da Torre das Talhadas e a atribuição das quatro medalhas de mérito e valor
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municipal; o Festival da Cereja de Proença-a-Nova, com quase uma tonelada de cereja distribuída
pelos restaurantes aderentes; os novos cursos de Técnico de Informática e Técnico de
Restaurante/Bar criados no Agrupamento de Escolas e que vai dar equivalência ao 12.º Ano; o
Congresso Internacional de Arqueologia organizado pelo Município e pela Associação de Estudos do
Alto Tejo, com foco no debate, em formato digital, Tumuli e Megaliths in Eurasia; as Ações de
Sensibilização sobre a floresta, levadas a cabo pela Autarquia e Juntas de Freguesia. Terminou a sua
intervenção divulgando que a execução orçamental da receita era de 46,61% e a da despesa de
27,749%, à data de 25 de junho. -------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada voltou a insistir na questão da perigosidade dos edifícios em ruínas nas
aldeias, e que no campo da reciclagem muito havia a fazer na sensibilização, sobretudo dos mais
jovens. O deputado Carlos Gonçalves louvou a iniciativa relacionada com a compostagem e
perguntou o que se passava com o anterior protocolo do Centro de Noite, ao que o senhor
presidente respondeu que não obstante o projeto elaborado pelo Município, o protocolo tinha
expirado o seu termo, ainda que seja um projeto a revisitar, apesar da recusa de compromisso de
financiamento da Segurança Social. --------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta para apreciação e aprovação dos Documentos de Prestação de Contas - Ano 2020 Processo n.º 2021/150.20.404/1 ------------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação e aprovação os documentos de prestação de contas do Município,
referentes ao ano dois mil e vinte, elaborados de acordo com o novo referencial contabilístico, o
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).-------------------------O senhor Presidente começou por se congratular por estes documentos terem sido elaborados a
nível interno, louvando mesmo a boa prestação e conhecimentos técnicos do Chefe de Divisão Luís
Ferreira. Relembrou, depois, que os recursos humanos haviam aumentado sobretudo com as
responsabilidades advenientes com a educação, e que a execução do anterior orçamento havia sido
ligeiramente influenciada pela pandemia, mas que a evolução da receita havia sido positiva e que a
despesa havia baixado, bem como o endividamento que tem regredido sempre, mantendo-se a
margem de endividamento em 2.108.233 de euros, sinal de uma gestão rigorosa e planeada. ----------O deputado André Março referiu que a relação entre um património municipal de cerca de 39,4
milhões de euros e uma dívida de só 3 milhões estava verdadeiramente equilibrada e que notava
positividade relativamente ao documento de 2020. -----------------------------------------------------------------Da análise aos documentos verifica-se que à data de 31/12/2020: ----------------------------------------------O Total do ativo é: € 47.158.390,05; --------------------------------------------------------------------------------------O Património Líquido é: € 44.069.060,29; -------------------------------------------------------------------------------O Passivo é: € 3.089.329,76; ------------------------------------------------------------------------------------------------Os Rendimentos (DR) são: € 10.594.832,41; ----------------------------------------------------------------------------Os Gastos (DR) são: € 11.914.785,19; ------------------------------------------------------------------------------------O Resultado líquido é: € - 1.319.952,78; ---------------------------------------------------------------------------------Os Recebimentos (DFC) são: € 11.621.468,47; -------------------------------------------------------------------------Os Pagamentos (DFC) são: € 10.315.486,31;----------------------------------------------------------------------------Os Recebimentos (DDO) são: € 12.926.882,71; ------------------------------------------------------------------------Os Pagamentos (DDO) são: € 10.241.943,08;---------------------------------------------------------------------------O Saldo inicial (01/01/2020) é: € 1.626.458,19; ------------------------------------------------------------------------O Saldo final (31/12/2020) é: € 2.932.422,95;--------------------------------------------------------------------------Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
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O Saldo inicial de operações orçamentais (01/01/2020) é: € 1.357.866,83; ------------------------------------O Saldo final de operações orçamentais (31/12/2020) é: € 2.684.939,63; --------------------------------------O Saldo inicial de operações de tesouraria (01/01/2020) é: € 268.591,36; -------------------------------------O Saldo final de operações de tesouraria (31/12/2020) é: € 247.483,32; ---------------------------------------O grau de execução da receita é: 91,10%;-------------------------------------------------------------------------------O grau de execução da despesa é: 71,904%. ---------------------------------------------------------------------------Colocada a votação os documentos de prestação de contas foram aprovados por maioria com 4
abstenções, dos deputados Francisco Grácio, Daniela Dias José, Jaime Lourenço e Carlos Gonçalves,
ao abrigo da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------5. Proposta para apreciação e aprovação da Prestação de Contas Consolidadas - Ano 2020 Processo n.º 2021/150.20.404/1 ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente esclareceu que o município detinha participações mínimas com muitas outras
entidades, mas contas consolidadas só com o CCVF. -----------------------------------------------------------------Da análise aos documentos verifica-se que à data de 31/12/2020: ----------------------------------------------O Total do ativo é: € 47.547.185,08; --------------------------------------------------------------------------------------O Património Líquido é: € 44.259.112,31; -------------------------------------------------------------------------------O Passivo é: € 3.288.072,77; ------------------------------------------------------------------------------------------------Os Rendimentos (DR) são: € 10.713.491.45; ----------------------------------------------------------------------------Os Gastos (DR) são: € 12.054.185,38; ------------------------------------------------------------------------------------O Resultado líquido é: € - 1.340.693,93; ---------------------------------------------------------------------------------O Saldo inicial (01/01/2020) é: € 1.779.260,59; ------------------------------------------------------------------------O Saldo final (31/12/2020) é: € 3.076.029,13;--------------------------------------------------------------------------O Saldo inicial de operações orçamentais (01/01/2020) é: € 1.357.866,83; ------------------------------------O Saldo final de operações orçamentais (31/12/2020) é: € 2.828.545,81; --------------------------------------O Saldo inicial de operações de tesouraria (01/01/2020) é: € 268.591,36; -------------------------------------O Saldo final de operações de tesouraria (31/12/2020) é: € 247.483,32. ---------------------------------------De acordo com o disposto n.º 3 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, foi o
documento de Prestação de Contas Consolidadas relativas ao ano 2020, apreciado e aprovado por
maioria com 4 abstenções, dos deputados Francisco Grácio, Daniela Dias José, Jaime Lourenço e
Carlos Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra o senhor Eurico Lourenço para dizer que tinha gizado um projeto de turismo
biológico, que poria à consideração da Autarquia e partiu depois para um levantamento de situações
que no seu entender deveriam merecer a atenção dos poderes públicos locais: a captação de
investimentos de empresas de combustível verde; a florestação com árvores reguladoras do clima
que melhoram o papel; a substituição da maquinaria para possibilitar a utilização de combustível
reciclado; legislação que obrigue à utilização de restos florestais e não madeiras nobres nas fábricas
de peletes; valorização do interior que tanto pode passar por melhores apoios aos residentes como
pelo arranjo dos espaços com recantos de repouso, dando como exemplo um espaço do Castanheiro
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Grande a necessitar de bancos e mesas de almoço para locais e viajantes; recuperação das charcas
de abastecimento dos bombeiros e limpeza de rios e ribeiras, até com a divulgação da Thipha, erva
que elimina impurezas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu as sugestões apresentadas e deu por
encerrados os trabalhos, após a aprovação por unanimidade das deliberações em minuta. ---------------
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