ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29-02-2012
No dia vinte e nove de Fevereiro de dois mil e doze, na sala de sessões do edifício dos Paços do
Concelho da vila de Proença-a-Nova, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do
concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termo de Abertura -------------------------------------------------Pelas quinze horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos da sessão ordinária
da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se que todos os Deputados estavam presentes.------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. --------------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Foi feita, pela empresa Outsystems, uma apresentação à Assembleia do novo portal da Câmara. O
novo formato do portal mereceu elogios das duas bancadas.-----------------------------------------------------Os deputados André Março, Jorge Tomé, Calado Mendes, Carlos Gonçalves e Vítor Bairrada teceram
considerações acerca da proposta de reorganização Administrativa das freguesias. O Deputado Jorge
Tomé reforçou a disponibilidade da sua bancada para estudar uma solução a nível do concelho. O
deputado Vítor Bairrada fez uma declaração de desagrado pela atual situação geral do país e das
decisões do Governo em particular. -------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara manifestou desacordo com a proposta do Governo relativamente à redução
de freguesias, em virtude de não contribuir para a resolução dos problemas financeiros do país.
Lamentou a não concretização da venda da Pousada das Amoras por questões conjunturais e
informou a Assembleia de que a Câmara está a gerir aquele espaço de forma a equilibrar as contas
reduzindo os custos de exploração. --------------------------------------------------------------------------------------O Deputado Calado Mendes lamentou a não concretização do negócio da venda da Pousada. O
Presidente de Junta da Sobreira, Francisco Agostinho, partilhou da preocupação com a não
concretização do negócio da Pousada, e manifestou indignação com os problemas que a introdução
do TDT está a originar na área da sua freguesia. -----------------------------------------------------------------------

II . PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da ata da Sessão da Assembleia realizada em 16 de Dezembro de 2011.-------------------Efetuada a leitura da ata, posta a votação foi aprovada por maioria com dezoito votos a favor e
quatro abstenções dos Deputados Jorge Manuel Nogueira Tomé: Joaquim Fernandes Calado Mendes
e Maria da Conceição Fernandes Cardoso Alves, por não terem participado naquela reunião.------------

2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara acerca da Atividade Municipal.-------A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente ata.--------------O Presidente da Câmara destacou algumas obras mais relevantes, nomeadamente a Variante Sul,
cuja inauguração se prevê para 13 de Junho, o Parque de mercados e feiras de Sobreira Formosa, a
conclusão do saneamento em Pedra do Altar, a ampliação da Loja de Aldeia e abertura de um
restaurante de cozinha regional em Figueira. Referiu ainda algumas pavimentações em ruas do
concelho. Na área de Ação Social informou da abertura da Loja Solidária em conjunto com Junta de
Freguesia. Deu conhecimento da doação da biblioteca pessoal do Comendador Sebastião Alves à
Câmara Municipal. Referiu ainda a realização de uma conferência sobre empreendedorismo local
com a presença do Secretário de Estado do Sector. Finalmente referiu-se á inauguração do museu
Isilda Martins em Sobreira Formosa, e informou que a execução orçamental se situa nos treze vírgula
noventa e quatro (13,94) para a receita e onze virgula noventa e três para a despesa (11,93).-----------3. Aprovação da 1ª Revisão ao orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano.------------------------------O senhor Presidente começou por esclarecer que esta 1.ª revisão ao orçamento se deve à
necessidade de introduzir no Orçamento do corrente ano o saldo da gerência do ano anterior no
valor um milhão duzentos setenta e três mil quatrocentos cinquenta e dois Euros e oitenta e dois
cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esclarecidas as dúvidas, posta a votação a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para
o ano 2012 foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor e cinco abstenções dos Deputados
Jorge Manuel Nogueira Tomé; Joaquim Fernandes Calado Mendes; Maria da Conceição Fernandes
Cardoso Alves; Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves e Francisco José Manso Agostinho.-----------------------4. Delegação de parte das competências da Câmara nas freguesias.-------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que se trata de regularizar a situação de um funcionário da
Câmara a prestar serviço nas freguesias de Alvito e Montes da Senhora. Na mesma proporção
transfere-se para as outras freguesias os custos deste funcionário.----------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada elogiou a justeza da medida em causa. O presidente de Junta de Montes
da Senhora lamentou o facto de não ter sido informado antecipadamente da implementação desta
medida e levantou a questão da necessidade de alargamento do cemitério da freguesia. ----------------O Presidente da Junta de Sobreira, concordando com a medida em discussão, chamou a atenção para
as dificuldades de funcionamento das Juntas se não houver uma efetiva delegação de competências.O Presidente da Câmara lamentou a falha de comunicação com a Junta dos Montes sobre esta
questão e mostrou disponibilidade da Câmara para colaborar na ampliação do cemitério.---------------Em resposta ao deputado Calado Mendes informou que não há nenhum funcionário da Câmara a
desempenhar funções nos cemitérios que são propriedade das freguesias.-----------------------------------A Câmara Municipal pretende delegar as competências a seguir elencadas nas juntas de freguesia do
Concelho:


Freguesia urbana de Proença-a-Nova: Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos
municipais, conservação e limpeza de ruas, passeios e espaços públicos e colocação e
manutenção da sinalização toponímica;-----------------------------------------------------------------------



Freguesias rurais de Alvito da Beira, Montes da Senhora, Peral, S. Pedro do Esteval e Sobreira
Formosa: Limpeza de valetas, bermas e caminhos municipais, limpeza de ruas, passeios e
espaços públicos e gestão e conservação de jardins e outros espaços ajardinados.----------------

Em conformidade, a câmara municipal nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de
setembro, submete à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea s) do n.º 2 do artigo
53.º e do artigo 66.º da Lei nº 169/99, 18 de setembro, a proposta de delegação de competências da
Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------Posta à votação a proposta de delegação de competências foi a mesma aprovada por maioria com
dezasseis votos a favor e cinco abstenções dos Deputados Jorge Manuel Nogueira Tomé; Joaquim
Fernandes Calado Mendes; Maria da Conceição Fernandes Cardoso Alves; Carlos Manuel Ribeiro
Gonçalves e Francisco José Manso Agostinho.-------------------------------------------------------------------------5. Autorização Prévia - Compromissos plurianuais (Artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro).------O Presidente da Câmara informou que esta Autorização Prévia é uma exigência da lei que requer a
aprovação da Assembleia Municipal para despesas plurianuais.--------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento da Informação do Presidente da Câmara, que informa
da necessidade de sujeitar a autorização prévia da Assembleia Municipal a assunção de
compromissos plurianuais, conforme previsto no artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, que
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades
públicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos, foi autorizada a assunção dos seguintes compromissos plurianuais:------------------------1. AQUISIÇÃO DE GAZ PROPANO – No valor de 62.340,00€, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, para um prazo máximo de 12 meses;------------------------------------------------------------------2. AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO – No valor de 396.360,00€, acrescido de Iva à taxa
legal em vigor, para um prazo máximo de 24 meses.------------------------------------------------------Posta a votação, esta proposta foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------6. Contrato Programa entre o Município de Proença-a-Nova e o PEPA - Parque Empresarial de
Proença-a-Nova, E.M., S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu que se trata de a Câmara criar condições para investimento no
parque realizando obras de beneficiação. ------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento do contrato-programa celebrado entre o Município e o
PEPA, no valor global de 338.860,50 €, bem como do respetivo parecer prévio do Revisor Oficial de
Contas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------7. Contrato - Programa para apoio à divulgação da Ciência e da Tecnologia no concelho de Proençaa-Nova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que se trata de renovação e atualização dos conteúdos do Centro
de Ciência Viva pelo que a Câmara, para aliviar despesas, está a contactar empresas da fileira
florestal no sentido de obter patrocínios.-------------------------------------------------------------------------------8. Pedido de Isenção de taxas.--------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara justificou a necessidade deste pedido com o facto desta medida não ter sido
incluída, por lapso, no memorando de entendimento.--------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé levantou três questões sobre o projeto “DEROVO”:---------------------------------Quem tem a responsabilidade da movimentação das terras? -----------------------------------------------------Ponto de situação sobre os projetos ambiental e financeiro?------------------------------------------------------

No caso de não concretização do projeto em que ponto fica esta isenção? -----------------------------------Em resposta o senhor Presidente da Câmara esclareceu que a terraplanagem, disponibilização no
local, de energia e água são da responsabilidade da Câmara. O projeto financeiro está aprovado e o
ambiental aguarda publicação em Diário da Republica.-------------------------------------------------------------A isenção só terá efeito se houver execução do projeto.------------------------------------------------------------O deputado André Março manifestou opinião de que esta isenção está devidamente fundamentada e
que este projeto tem condições financeiras para avançar.---------------------------------------------------------Os deputados Calado Mendes, Vítor Bairrada e Jorge Tomé manifestaram apoio ao projeto da
“DEROVO”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atentos os considerandos a seguir indicados, a Câmara Municipal aprovou a isenção do pagamento
de taxas por parte da empresa Derovo II, no âmbito do “Projeto Avícola Integrado de Proença-aNova”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(i)

Considerando que a empresa Derovo II pretende instalar no município de Proença-a-Nova
uma unidade agropecuária de grande dimensão, com modernas e adequadas instalações do
ponto de vista ambiental, o que permitirá criar novos postos de trabalho e contribuirá,
inequivocamente, para o desenvolvimento socioeconómico do concelho; ------------------------

(ii)

Considerando que a implementação no concelho de Proença-a-Nova de uma unidade
agroindustrial para a produção, classificação e pasteurização de ovos e unidade de
produção energética, é encarada como uma oportunidade curial e estratégica para o
desenvolvimento económico desta região. -----------------------------------------------------------------

(iii) Considerando que a criação de cerca de 64 postos de trabalho representa um estímulo e
uma aposta para o crescimento económico do concelho de Proença-a-Nova, alicerçada
numa parceria público ou privado, encontrando-se imbuída de um forte dinamismo e
empreendedorismo que pretende remar contra as adversidades e vicissitudes sentidas na
conjuntura atual; -------------------------------------------------------------------------------------------------(iv) Considerando que o investimento que se pretende concretizar consubstancia e reveste-se,
pelos benefícios económicos e sociais que acarreta, de um elevado interesse público, não
podendo ser olvidado que a criação de emprego aliada à produtividade sustenta a base de
qualquer economia local, representando um pólo de desenvolvimento transversal a todos
os sectores; --------------------------------------------------------------------------------------------------------(v)

Considerando que com a vinda desta unidade agroindustrial para o concelho de Proença-aNova se pretende, igualmente, inverter a tendência marcadamente sentida nestes
concelhos do interior, por parte da população, no sentido de saírem das suas terras em
busca de melhores condições de vida; -----------------------------------------------------------------------

(vi) Considerando que a criação de postos de trabalho constitui, indubitavelmente, um forte
incentivo à fixação de pessoas, contribuindo, deste modo, para o aumento demográfico
desta região; -------------------------------------------------------------------------------------------------------(vii) Considerando que a operação urbanística se destina a atividade económica considerada
prioritária para o desenvolvimento do concelho, tendo o “Projeto Avícola Integrado de
Proença-a-Nova” sido classificado, no âmbito do PRODER, de interesse relevante.-------------Neste circunspeto, nos termos e para os efeitos constantes da alínea h) do n.º 2 da art.º 53 da Lei n.º
169/99, de 18 setembro, foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal a isenção do
pagamento das taxas de licença de construção e licença de utilização, das infraestruturas e

construções previstas no âmbito do “Projeto Avícola Integrado de Proença-a-Nova”, no valor global
de 116.881,98 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos, posta à votação foi aprovado por maioria com dezassete votos a favor e quatro
abstenções, dos Deputados Jorge Manuel Nogueira Tomé; Joaquim Fernandes Calado Mendes; Maria
da Conceição Fernandes Cardoso Alves e Francisco José Manso Agostinho isentar a empresa Derovo
II do pagamento das taxas devidas.----------------------------------------------------------------------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

