Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 5 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10/09/2021
No dia 10 de setembro 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 dezoito 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 do deputado André Março, que apresentou justificação. ------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida, nomeadamente: o jornal da Associação
Nacional de Deficientes e publicações temáticas da AEDREL, com Perguntas e Respostas sobre
Direitos e Deveres da Oposição nos Municípios, e dois volumes da ANAM sobre o Poder Local em
Tempos de Covid 19; uma carta, com aviso de receção, do senhor Manuel Henrique Farinha,
lamentando ter-se gasto dinheiro num caminho contíguo à povoação de Amoreira, praticamente sem
serventia, enquanto o caminho por que vem pugnando e de interesse económico para o Concelho
fica sem resposta. Também chegaram vários Emails, nomeadamente: a 7/09, do Secretário-Geral da
ANAM, chamando a atenção para uma comunicação do respetivo Presidente, Dr. Albino Almeida e
em 26/08, esclarecendo perguntas sobre as minutas e as atas, sua valia e sua aprovação; da AEDREL,
em 27/07, solicitando colaboração para levantamento de monografias locais publicadas a partir de
1976, para integrar uma publicação que está a organizar em colaboração com a Universidade do
Minho; de Lurdes Cardoso, em 2/08, solicitando esclarecimento sobre a limpeza das bermas da
estrada nas imediações da aldeia de Rabacinas, que está por fazer, enquanto ela tem cuidado da
limpeza da sua propriedade confinante com a referida estrada, em Corga.------------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada tomou a palavra para em seu nome pessoal e em nome da sua bancada
expressar um voto de pesar pela morte do Dr. Jorge Sampaio (ex. presidente da república), e
aproveitou para saudar todos nesta última sessão da Assembleia, deputados, funcionários e público,
sublinhado ter sido um mandato saudável e de cooperação. Terminou a sua intervenção referindo-se
à sua participação em todas as reuniões da CIMBB, à exceção de uma delas. O deputado Francisco
Grácio tomou a palavra para também em seu nome pessoal e da sua bancada se referir ao Dr. Jorge
Sampaio como uma figura ímpar da democracia, perante cuja memória nos devíamos curvar,
apresentando condolências à sua família e à família socialista. Terminou a sua intervenção reiterando
os elogios à participação democrática na assembleia, em que sempre participou com prazer,
empenho e franqueza em prol do Concelho. Deseja as melhores felicidades a todos e despede-se das
funções. O Sr. º Presidente da Assembleia realçou o caracter deste deputado, que sempre
confrontou com honra, e enalteceu o seu contributo nos assuntos da Assembleia. De imediato
propôs um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. º Jorge Sampaio, que foi aprovado por
unanimidade e cumprido de imediato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão ordinária da assembleia municipal realizada em 30 de junho de 2021
Colocada à votação a ata da sessão ordinária da Assembleia, realizada em 30 de junho de 2021, a
mesma foi aprovada por maioria, com a abstenção da deputada Paula Maria Agostinho, por não
haver participado na referida sessão. ------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal -----------O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para se solidarizar com os votos de pesar já
apresentadas pelas bancadas e sobretudo louvar e concordando com o exposto pelo presidente
relativamente ao deputado Francisco Grácio. Manifestou o seu orgulho e honra com o trabalho de
todos nesta Assembleia e relativamente à morte do Dr. Jorge Sampaio, referiu ter elaborado um
comunicado no site do Município realçando a sua memória. -----------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara, dado que a documentação havia chegado previamente a todos,
apenas destacou de entre as obras em fase de procedimento concursal a substituição de uma
conduta em Sobrainho dos Gaios e as vedações para o campo de futebol de praia em Aldeia Ruiva;
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 as
ampliações do CCVF e do bar na praia fluvial do Malhadal; dos projetos em desenvolvimento disse
serem vários como a ampliação do cemitério de Proença-a-Nova, do parque de gamping na praia
fluvial da Fróia, alterações no recinto de festas de Atalaias e construção do parque intergeracional no
terreiro da Formosa, a ampliação do Centro de Coordenação de Meios Aéreos e Rua do Jogo da Bola.
Vários processos em preparação para abertura de procedimento: a Casa da Memória e da Cultura, a
requalificação da Piscina Municipal e do Conjunto de Edifícios, bem como a remodelação do
Auditório. No domínio da Cultura e Ação Social destacou: as diversas sessões de cinema pelas aldeias
do Concelho; a Via Ferrata das Talhadas, pronta a ser percorrida; a inauguração de um novo mural de
Silvia Mathys em Cimadas; a integração do Concelho no Roteiro do Turismo Militar; A iniciativa Voar
na Beira Baixa, que passou por Proença em 31 de agosto; a disponibilização de um posto de
autotestagem gratuito à covid-19; o apoio prestado pelo Município aos proprietários afetados pelos
incêndios; a formalização da criação de Quatro Áreas Integradas de Gestão da Paisagem no
Concelho. Terminou a sua intervenção, divulgando que a execução orçamental da receita era de
59,40% e a da despesa de 43,40%, à data de 6 de setembro. -----------------------------------------------------Relativamente à carta relacionada com as Rabacinas, esclareceu que a estrada havia sido limpa em
fevereiro, e não foi possível nova limpeza, dado o ano meteorológico adverso e a extensão da rede
viária. Relativamente ao Sr. Henrique Farinha, esclareceu já ter respondido por carta. Destacou que
para os próximos 5 anos, foram aprovados em concelho de ministros os projetos transformadores
dos municípios do Pinhal Interior (22 municípios) contemplados com 200 milhões de euros,
direcionados para estes concelhos, sendo que o processo já havido sido iniciado pelo Eng. João Paulo
Catarino e agora continuado na Secretaria de Estado das Florestas e Ordenamento do Território,
fruto do trabalho que colocou e tem vindo a colocar neste processo. ------------------------------------------3. Proposta de atribuição de subsídio à União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral - Ratificação
Presente na sessão proposta de atribuição de subsídio à União de Freguesias de Proença-a-Nova e
Peral, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, O Sr. Presidente da Câmara referiu que se tratava já de um assunto do ano de 2020, a
necessitar de ratificação pela Assembleia Municipal, relacionado com aquisição de um novo espaço,
mais amplo, para as instalações da junta, no sentido de responder às novas competências e
cumprindo uma promessa anterior de possível alocação no edifício lateral ao edifício dos Paços do
Concelho, atualmente utilizado pela OUTSYSMS. A deputada Daniela José repostou, dizendo se não
seria necessário incluir o subsídio num contrato-programa, tendo sido esclarecida pelo Sr. Presidente
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que a Câmara poderia atribuir comparticipações para apoios. Quis ser ainda esclarecida sobre a ata
de decisão de atribuição do referido subsídio pela Câmara, que não constava no conjunto de
documentos apresentados, tendo sido reconhecido o lapso, posteriormente confirmado com
consulta documental, como tendo ocorrido na reunião de câmara de 02 de março de 2020 e
aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação, a mesma foi ratificada por maioria e com cinco votos contra, dos deputados
Francisco Grácio, Paula Agostinho, Daniela José, Jaime Lourenço e Carlos Gonçalves. ---------------------4. Compromissos plurianuais autorizados no âmbito da delegação de competências - Processo n.º
2021/350.10.600/35. Para conhecimento ------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, os compromissos plurianuais relativos à aquisição de bens e serviços e atribuição de
subsídios aprovados no âmbito da delegação de competências. -------------------------------------------------A assembleia municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções do público. -------------------------------------------------------------------------------------No final da sessão, após elaboração e leitura da presente ata, a mesma foi submetida a votação,
tendo sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------

Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
Contato: +(351) 274 670 000 | Fax: (+351) 274 672 697 | geral@cm-proencanova.pt | www.cm-proencanova.pt
Página 3 de 3

