Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 1 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25/02/2022
No dia 25 de fevereiro de 2022, 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
75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------Termo de abertura -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezoito horas o Senhor Presidente da Assembleia, Eng. João Paulo Catarino, deu início aos
trabalhos da sessão começando por cumprimentar todos os presentes. --------------------------------------Efetuada a chamada verificou-se que se encontravam presentes todos os membros da Assembleia
Municipal, conforme lista de presenças em anexo à presente ata. -----------------------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Vitório Manuel do Rosário Cardoso pediu a palavra, começando por
cumprimentar o Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara Municipal, os demais
deputados e público presente, e realçou que, desde 2014, mas em especial desde 24 de fevereiro
deste ano, a Federação Russa invade o território da Ucrânia, propondo a aprovação de um voto de
condenação de tais atos. Prosseguindo a sua intervenção, o Senhor Deputado Vitório Cardoso
questionou se a Câmara Municipal tem conhecimento da presença de proencenses na Ucrânia e em
relação à comunidade de ucranianos em Proença qual a capacidade para acolhimento de refugiados
ou reunião familiar destes elementos. Informou que esteve reunido há uma semana com a Senhora
Embaixadora da Ucrânia em Portugal e que a mesma manifestou interesse em saber o número de
ucranianos em Proença-a-Nova, que está em crer ser na ordem de 10/11 pessoas. Mais aproveitou
para sugerir que a Senhora Embaixadora da Ucrânia em Portugal possa ser convidada a visitar o
nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que, face ao proposto pelo Senhor
Deputado, importaria antes de mais, votar a inclusão de novo ponto na Ordem de trabalhos para
apreciação e votação de voto de condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia. ----------------------------Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade a inclusão do ponto na ordem de trabalhos. ----Tomou então da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que cumprimentou toda a
Assembleia na pessoa do seu Presidente e informou que o município manifestou junto do Ministério
dos Negócios Estrangeiros disponibilidade em acolher 50 pessoas oriundas da Ucrânia, agregados
familiares ou não, disponibilidade essa que foi fixada e alicerçada desde logo pela prévia avaliação da
disponibilidade de espaços para tal. Mais informou que existem 13 cidadãos ucranianos a residir em
Proença-a-Nova, alguns já com nacionalidade portuguesa, sendo que foram todos contactados pelos
serviços de ação social do município, e lhes foi comunicada a disponibilidade dos serviços do
município para apoiar a vinda e acolhimento de familiares diretos e amigos que tenham interesse em
vir para o nosso concelho. Sobre o convite à Senhora Embaixadora da Ucrânia em Portugal declarou
que, se tal se revelar possível e oportuno, assim se procederá. Informou, ainda, que nessa mesma
tarde teve uma reunião com a CIM e o Senhor Vice-Presidente da CCDR - Dr. º Anselmo Castro -, no
decorrer da qual foi abordado o problema demográfico da região e o cenário que se abre com este
conflito que certamente nos convoca a colaborar no acolhimento de cidadãos ucranianos, dar esse
conforto àquela comunidade que, por outro lado, poderá também contribuir para colmatar a
escassez de mão de obra.
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A Senhora Deputada Daniela Dias José pediu a palavra, começando por felicitar o agora deputado
eleito, para a Assembleia da República, João Paulo Catarino, Presidente da nossa Assembleia
Municipal, cumprimentou a Mesa da Assembleia e todos os presentes. Questionou então a
informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal, em que nada vem referido quanto à
Rua da Cavaleira, via de acesso à zona industrial de Proença-a-Nova, que apresenta um estado de
degradação assinalável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção da Senhora Deputada, o Presidente da Câmara Municipal informou que a
intervenção na Rua da Cavaleira é uma obra que de facto já peca por tardia. Trata-se de uma obra
incluída no PAMUS, em tempo submetido a esta Assembleia Municipal, com a extensão 1,2 km. O
orçamento expectável só para a intervenção naquela rua é na ordem dos 1,100 M€, razão pela qual a
autarquia candidatou a intervenção a fundos comunitário, no entanto, a candidatura submetida não
teve aprovação. Face ao referido, a Câmara Municipal irá submeter nova candidatura no âmbito dos
apoios PRR destinados a áreas de acolhimento empresarial, esperando que tenha um resultado
positivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou então a palavra o Senhor Deputado André Manuel Alves Dias que começou por saudar o
Presidente da Assembleia Municipal e na sua pessoa todos os membros desta assembleia, e felicitou
o João Paulo Catarino pela sua eleição com deputado à Assembleia da República. Informou que,
juntamente com o Senhor Deputado Vítor Manuel Lopes Bairrada, esteve presente da reunião da
Assembleia da Comunidade Intermunicipal em que, entre outros temas, foi efetuada a votação do
mapa de pessoal, do plano de atividades e investimentos plurianuais para o ano 2022 e o orçamento
foi aprovado em cerca de 4M€. Apresentou também um assunto que o preocupa: os assaltos que
têm ocorrido à população idosa, nomeadamente na zona sul do concelho, em que a população está
cada vez mais envelhecida e isolada, referindo que a nossa população mais idosa tem sido
interpelada por pessoas desconhecidas. Apelou para que fosse efetuado pedido à GNR para que faça
um patrulhamento ativo durante o dia e sejam efetuadas ações de sensibilização junto da população.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que à data de hoje existe um efetivo de 30
militares sedeados no concelho, irão sair nove, pelo que ficaremos com um efetivo de 21 elementos,
que representará o maior efetivo de que o concelho já dispôs. Mais aproveitou para informar que o
município irá promover ações de sensibilização sobre gestão de combustível e sobre os condomínios
de aldeia, que terão lugar em março e abril, e, no âmbito dessas sessões, nas quais também participa
a GNR, aproveitar-se-á para promover sensibilização sobre essa matéria, sem prejuízo de ocorrem
outras ações de sensibilização aos idosos organizadas pela própria GNR, à qual o Senhor Presidente
da Câmara Municipal dará nota das preocupações apresentadas para que sejam reforçadas as ações
de patrulhamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Vítor Bairrada usou então da palavra e cumprimentou o Presidente da
Assembleia Municipal e na sua pessoa todos os colegas quer da Assembleia quer da Câmara
Municipal. Congratulou-se pelos assuntos já apresentados pelos colegas deputados, realçando que,
para além das manifestações já referidas pelos Senhores Deputados, também o preocupa a situação
de seca, solicitando que a Câmara informe sobre as diligências adotadas. Se o cenário de alterações
climáticas continuar a agravar-se defendeu que o projeto da barragem do Alvito é da maior urgência.
Em resposta o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o tema da seca já foi abordado
nas reuniões de Câmara, estando a ser dada prioridade à monitorização do abastecimento de água às
populações. Sendo que o nosso equipamento principal, que é a barragem das Corgas, apresenta uma
situação normal e encontra-se com as comportas fechadas, uma condição que já não é normal nesta
altura do ano, mas que foi adotada exatamente para mitigar o feito da seca que vamos observando,
que não sendo alarmante não é de facto normal nesta altura do ano. Relativamente ao racionamento
do consumo humano, que espera não ser necessário, tal só será possível através de um aumento
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ainda que episódico das taxas, que espera não ser necessário. O próprio município irá ter um flyer,
que acompanhará a fatura da água, para sensibilizar a população para este contexto. --------------------O Senhor Deputado Manuel Henrique Cardoso Farinha reforçou a questão do tema trazido pela
Senhora Deputada Daniela José, sobre a necessidade intervenção na rua da Cavaleira, que deverá ser
das ruas mais movimentadas e itinerárias do concelho, e questionou sobre qual o prazo estimado
para que tal obra se encontre concluída, incluindo todas as fases necessárias para aprovação da
candidatura, aprovação de orçamentos e execução da obra. -----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, a correr tudo bem, o início de obra deverá
ter lugar em agosto/setembro de 2022, tendo a empreitada a duração de um ano. Sobre as
condições de degradação do pavimento, que são notórias, a câmara tem procurado minorá-las
através de pequenas intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão ordinária da assembleia municipal realizada em 23 de dezembro de
2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada à votação a ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 23 de dezembro
de 2021, foi a mesma aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------O Senhor Presidente da Câmara Municipal tomou a palavra, começando por congratular-se com as
recentes eleições legislativas e a vontade expressa pelos portugueses de forma clara e inequívoca.
Felicitou o nosso presidente da Assembleia Municipal pela sua eleição como deputado à Assembleia
da República, frisando que contaremos com a sua capacidade, desde logo por aquilo que tem
demonstrado nos últimos anos nas suas várias funções, contado com alguém que conhece os nossos
territórios e que traduzirá junto da Assembleia da República e junto do governo a condição de
sermos diferenciadores junto dos nossos territórios e aquelas que são as suas necessidades. ----------Relativamente à informação sobre a atividade municipal, nas Obras em fase de procedimento
concursal, destacou a Casa da Memória e da Cultura, procedimento que teve apenas um
concorrente, tendo havido receio de que o concurso ficasse deserto. Aproveitou para referir que nos
próximos tempos vamos ter um processo difícil e um problema ao nível das obras públicas face ao
aumento de preços das matérias primas, que registaram um aumento de 30 a 35 %, e que levará à
revisão de preços das empreitadas a lançar. Esta situação implicará um esforço financeiro ao nível de
todas as obras empreitadas a nível nacional. --------------------------------------------------------------------------Quanto à obra da área empresarial de Vale Porco e ao aumento do PEPA estão a decorrer bastante
bem, em contexto global o município tem cerca de 4 M€ em obras a decorrer e lançar no perímetro
do nosso concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nas obras executadas por administração direta realçou o bom trabalho efetuado pelos colaboradores
do município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente destacou ainda ao nível dos projetos em desenvolvimento o Parque
intergeracional e espaço multivalências e a ampliação do Centro de coordenação de meios aéreos.
Nos processos em preparação para abertura de procedimento, informou a necessidade de aumento
do cemitério, não sendo o que mais gosta de fazer, gostaria sim de estar a construir mais creches,
mas esta é de facto uma necessidade e apelou à forma da gestão depois de morrermos, era
importante que fossemos mudando a nossa capacidade de gestão sobre isto, olhando para a
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cremação como uma opção e que culturalmente fossemos capazes de promover a mudança, pois os
Cemitérios acarretam um problema do ponto de vista da salubridade a nível freático. --------------------Na área da cultura e ação social destacou: ------------------------------------------------------------------------------ O projeto da Cortiçada Art Fest na galeria municipal, um projeto que nasceu na sequência dos
incêndios, em que os três municípios Sertã, Proença e Oleiros se agregaram para promover a arte
contemporânea; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Festival dos sabores caprinos e ovinos destacou se pela positiva, pela primeira vez todos os
restaurantes do município aderiram a esta iniciativa. Uma forma de ajudar a restauração, setor
muito afetado pela pandemia, mas também os nossos produtores, e divulgar a nossa gastronomia e
contribuiu para a Carta gastronómica, roteiro que está a ser elaborado; ------------------------------------- A terceira edição do rali da cortiçada, que teve cerca 70 concorrentes, com um balanço muito
positivo em relação aos participantes e efetuada a proposta de assim continuar nos anos futuros; -- O VII Encontro das Associações, momento de comunhão das comunidades tão importante pós
pandemia onde foi comunicado o calendário de eventos, apresentado o site do portal dos serviços
online da autarquia, que permite não só submeter pedidos e requerimentos das várias ações que
sejam da competência da autarquia e acompanhar a evolução do seu processo. -------------------------O presidente deu ainda destaque para o ano de 2021 com o aumento de alvarás, bom indicador da
dinâmica do concelho na questão da construção, que igualou números de 2019 (pré pandemia). -----Este ano de 2022 será o ano municipal do desporto e da aventura, será um objetivo a dinamizar por
todos os deputados municipais, e ser motivo de atração a este território. ------------------------------------Execução do orçamento a 18/02/2022, na receita é de 10, 74% e na despesa é de 5,99%. ---------------O Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos pediu a palavra, cumprimentou o Presidente
da Assembleia Municipal, felicitando-o pela sua eleição como deputado à AR, cumprimentou o
Presidente da Câmara Municipal, Deputados e demais presentes na sala. Questionou o primeiro
ponto sobre a revisão de preços, que é perfeitamente legítimo, dada a conjuntura económica, sendo
que a questão que levanta é até que ponto a revisão de preços das obras tem repercussões nos
orçamentos respetivos e se há almofada para cobrir esse desvio orçamental, ou se haverá
necessidade de recorrer a crédito. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que existe almofada para cobrir, afirmando
que as obras dizem respeito essencialmente a obras que findaram no ano de 2021, mas que se
repercutem neste ano económico. O ano de 2022 não será o ano mais problemático, em
conseguiremos acomodar no orçamento aprovado, mas sim 2023 face às revisões de preços será um
ano a ter em conta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal perguntou se este ano teremos festas do município,
tenho o Senhor Presidente da Câmara Municipal informado que sim, estando já tudo organizado e
elaborado o programa para que as festas do município decorram entre 10 e 13 de junho. A festa
propriamente dita realiza-se assim nos dias 10, 11 e 12 e dia 13 terá lugar a sessão solene. -------------3. Proposta para aprovação de prorrogação do prazo de aceitação de transferência de
competências no âmbito da ação social-Processo n.º 2021/150.10.100/1 -----------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020,
de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro, no sentido de solicitar a
prorrogação de prazo até 1 de janeiro de 2023, por não estarem, ainda, reunidas as condições para o
exercício das competências no domínio da ação social. -------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara informou que este prazo foi prorrogado pelo Governo na sequência
de solicitação por parte da Associação Nacional de Municípios. -------------------------------------------------Colocada a votação a presente proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------4. Proposta para aprovação da correção de documentos - Prestação de contas - Ano 2020 Processo n.º 2021/150.20.404/1 -----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para aprovação das correções feitas aos documentos de prestação de
contas-Ano 2020 (Demonstração de Resultados, Balanço, Demonstração Alterações do Património
Líquido, Controlo Orçamental a Despesa, Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos). ---------------O Senhor Presidente da Câmara comunicou que esta proposta, conforme consta da informação
distribuída, derivou do facto de haver anomalia do sistema da AIRC, sistema utilizado pela maior
parte dos municípios, que já foi dirimida junto da DGAL e do Tribunal de Contas carecendo, contudo,
de aprovação por parte desta Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------Mais esclareceu que não há correção de rubricas orçamentais mais sim ao nível do reporte final dos
mapas, sendo que contamos com a presença do Dr. Luis Ferreira que poderá fazer os
esclarecimentos adicionais que forem solicitados. -------------------------------------------------------------------Uma vez que não foram colocadas questões, foi a proposta colocada a votação a presente proposta
foi aprovada, por maioria com 13 votos a favor, das Senhoras Deputadas e dos Senhores Deputados
do Grupo Municipal do Partido Socialista, e seis abstenções das Senhoras Deputadas e dos Senhores
Deputados do Grupo Municipal do Partido Social Democrata e dos Senhores Deputados
Independentes António Paulo Antunes dos Santos e Manuel Henrique Cardoso Farinha. -----------------5. Proposta para aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento - Ano 2022 - Processo n.º
2022/350.10.001/1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento-Ano 2022. -------------------O Senhor Presidente da Câmara informou que a revisão está relacionada com a incorporação do
saldo de gerência do ano anterior. O valor do orçamento inicial aprovado em dezembro foi de 15 733
827€, com a revisão o valor do orçamento passará a ser de 18 586 405, 61€. A revisão orçamental n.º
1 inclui, a introdução do saldo de gerência anterior no valor de 3.337 499,50€, o Feder da
candidatura aprovada no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19 no valor 61.553, 11€ e
a renda das infraestruturas das águas de 89 670€. Foi ainda efetuado ajustamento das previsões das
rubricas das transferências do Orçamento do Estado no valor de menos 633.134 €. A introdução dos
saldos de gerência deveria ocorrer logo em janeiro, devia ser automática, conforme tem sido
defendido pela ANMP, o que não tem merecido acolhimento do Governo. Ou seja, o saldo de
gerência deveria ficar logo disponível a 1 de janeiro, mas isso ainda não acontece. ------------------------Não foram colocadas questões. -------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação a presente proposta foi aprovada, por maioria, com 13 votos a favor, das
Senhoras Deputadas e dos Senhores Deputados do Grupo Municipal do Partido Socialista e seis
abstenções das Senhoras Deputadas e dos Senhores Deputados do Grupo Municipal do Partido Social
Democrata e dos Senhores Deputados Independentes António Paulo Antunes dos Santos e Manuel
Henrique Cardoso Farinha. -------------------------------------------------------------------------------------------------6. Proposta para aprovação da 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal - Ano 2022 - Processo n.º
2022/250.10.101/3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para aprovação da alteração ao Mapa de Pessoal de 2022-Previsão de
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um posto de trabalho, a prover, na carreira/categoria de Assistente Técnico, por tempo
indeterminado, para a Divisão de Educação, Ação Social, Cultura Desporto e Juventude, na Unidade
de Cultura, Património e Biblioteca. -------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara informou que um funcionário do município de Castelo de Vide, com
origens em Proença-a-Nova, manifestou disponibilidade em vir, em regime de mobilidade, para o
nosso município, tendo anuído ao solicitado, uma vez que vem reforçar a atividade da própria
biblioteca e dos seus polos. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Daniela Dias José pediu a palavra para questionar se a mobilidade foi pedida por
um funcionário ou se foi o município que elaborou a proposta e se existe mesmo necessidade deste
ativo, senão existiam outras prioridades, ao que o Senhor Presidente respondeu que o pedido é da
trabalhadora, comunicado pelo município de Castelo de Vide. Mais informou que há uma
necessidade de gerir os horários da biblioteca e dos seus polos, porque os funcionários que dão
apoio aos horários das atividades culturais aí desenvolvidas muitas vezes ficam sem margem. ---------Colocada a votação a presente proposta foi aprovada, por maioria, com 15 votos a favor, das
Senhoras Deputadas e dos Senhores Deputados do Grupo Municipal do Partido Socialista e dos
Senhores Deputados Independentes António Paulo Antunes dos Santos e Manuel Henrique Cardoso
Farinha, e quatro abstenções das Senhoras Deputadas e dos Senhores Deputados do Grupo
Municipal do Partido Social Democrata. --------------------------------------------------------------------------------7. Proposta para aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro de Ciência
Viva de Proença-a-Nova - Processo n.º 2022/850.10.003/15 ------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 5 do artigo 47.º e artigo 59.º, ambos da Lei
n.º 50/2012, de 31 de agosto, para aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com o
Centro de Ciência Viva de Proença-a-Nova. ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara informou que o Contrato-Programa, a exemplo dos anos transatos,
traduz-se num Contrato-Programa no montante de 230.000€. ---------------------------------------------------Colocada a votação a presente proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------8. Proposta para aprovação do Plano de Promoção das Acessibilidades da Vila de Proença-a-Nova Processo n.º 2021/300.10.005/70 ---------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro para aprovação do Plano de Promoção das Acessibilidades da Vila de
Proença-a-Nova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara informou que com este Plano os cidadãos com dificuldade motora
passam a ter acessibilidade a qualquer espaço, quer espaço público quer edifícios sob gestão
municipal, sendo um projeto que permitirá ter acesso a fundos comunitários, teve apoio de
consultora externa. Com as mesmas premissas os técnicos do concelho estão a elaborar proposta
para todo o concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos questionou se este plano também prevê
acessibilidades do nível de redes de internet, ao qual o Senhor Presidente Câmara informou que se
refere apenas à acessibilidade motora. ---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos questionou, ainda, não sendo todas as
intervenções executadas em simultâneo, quais as prioridades, e se existe algum estudo e se se
encontra tudo previsto no projeto, tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal informado que
sim, que se teve em conta o nosso núcleo populacional. O Senhor Deputado António Paulo felicitou o
plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação a presente proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
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9. Apreciação do Relatório Anual de Atividades e Avaliação da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Proença-a-Nova - Para conhecimento --------------------------------------------------------------------Sobre o Relatório Anual de Atividades e Avaliação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Proença-a-Nova, o Senhor Presidente da Câmara deu a conhecer os dados do relatório referente ao
ano de 2021, com 34 processos ativos, e o plano de atividades para 2022, onde serão desenvolvidas
muitas ações em parceira com os serviços sociais da Câmara. ----------------------------------------------------O Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos questionou se existem casos de jovens
vítimas de violência doméstica e qual o acompanhamento, desde logo se existem psicólogos afetos a
esta ação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara informou que há casos, que a presidente da comissão é psicóloga,
além de que, no seio restrito da comissão existem vários atores de proteção, entre os quais
representantes da GNR. E todos os processos têm acompanhamento conjunto com a psicóloga da
escola que também é chamada às reuniões restritas. ---------------------------------------------------------------A assembleia municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------10. Voto de condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia -------------------------------------------------------Colocado a votação o voto de condenação foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------Registou-se uma inscrição do Senhor Munícipe Francisco Vaz Marques que apresentou uma questão
relacionada com ponto 8 da Ordem de Trabalhos, questionando se o referido Plano também
contempla a anomalia da via entre o edifício da Biblioteca Municipal e o Centro de Saúde. Mais
destacou o facto de já ter reportado junto do município a dificuldade em andar naquele piso, em
particular para pessoas com alguma idade. ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que se trata de uma das intervenções não só
incluídas no Plano, estando inclusive identificada como uma das intervenções prioritárias. -------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia
aprovou em minuta o texto das deliberações tomadas. --------------------------------------------------------------
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