ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08-06-2012
No dia oito de Junho 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 a ausência do deputado Fernando Alves Martins. A
justificação desta falta foi aceite pelo Presidente da mesa.
O deputado João Farinha Lopes assumiu, na mesa, nas funções do 2º secretário ausente nesta
sessão.
Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.

I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O deputado Victor Bairrada felicitou o Instituto de São Tiago pelos vinte e cinco anos de
actividade, enaltecendo o trabalho realizado.----------------------------------------------------------Fez ainda referência ás dívidas das Câmaras Municipais, vincando a injustiça cometida pelo
Poder Central ao tratar de igual forma as Câmaras endividadas e as cumpridoras.---------------O deputado Jorge Tomé fez referência às festas do Município cuja organização enalteceu.
Abordou ainda o tema das dívidas dos Municípios destacando que alguns entraram em
despesas para além do aceitável. Relativamente ao dossier das águas manifestou opinião de
que este tema deveria ser analisado desde a sua origem.-------------------------------------------O deputado André Março regozijou-se pelas boas contas do nosso Município, manifestando
opinião de que a questão das restrições orçamentais ainda não atingiu o limite. Proença, em
seu entender, é o exemplo de boa gestão, devendo canalizar os seus recursos para o
investimento empresarial.----------------------------------------------------------------------------------O deputado Calado Mendes deu as boas vindas á nova vereadora Dr. Paula Agostinho e
felicitou o Instituo São Tiago pelos serviços prestados aos alunos do concelho. ---------------------O Presidente da Câmara interveio para se congratular com os acordos estabelecidos entre o
Governo e os Municípios endividados, lamentando que esse acordo venha a penalizar os
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Munícipes desses concelhos. A Câmara de Proença tem limitações, pelo que não é possível
aumentar o investimento.

O Presidente da junta de Montes da Senhora chamou a atenção para os problemas de
funcionamento em termos financeiros, da Unidade Local de Saúde daquela freguesia.

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da acta da reunião da Assembleia realizada em 23 de Abril de 2012.
Feita a leitura e inseridas pequenas alterações, sugeridas pelo Presidente de Mesa e pelo
deputado Jorge Tomé, a ata da sessão anterior foi aprovada por maioria, com quinze votos a
favor e cinco abstenções.

2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade Municipal.
A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente acta.
O Presidente da Câmara destacou algumas obras mais relevantes, nomeadamente a Variante
Sul, para cuja inauguração convidou todos os deputados; as obras no recinto de feiras e
mercados em Sobreira Formosa; o Galardão de Ouro com que foi distinguida a praia fluvial de
Fróia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que a execução da receita é de 45% e da despesa 31% do orçamentado.
O deputado Calado Mendes salientou o investimento realizado nas praias fluviais,
nomeadamente na da Fróia.

3. Regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica.
Relativamente a este tema, a Dr.ª Anabela Lopes, jurista da Câmara Municipal, fez uma breve
abordagem técnica á lei em apreço e níveis de enquadramento.
Intervieram seguidamente os deputados, André Março, Jorge Tomé, Victor Bairrada, e os
Presidentes de junta Carlos Gonçalves e Francisco Agostinho, manifestando reservas á
proposta Governamental. ---------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu que o Executivo é contra esta proposta, já que a sua execução
não traz quaisquer benefícios económicos, além de que os eleitos locais não foram
mandatados para executar medidas deste tipo. --------------------------------------------------------------O deputado Calado Mendes questionou sobre o número de freguesias a serem extintas, no
nosso concelho. O Presidente da Câmara esclareceu que poderá ser uma.------------------------O deputado António Gil propôs que se criasse uma comissão para estudar o assunto.-------------
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Ouvidas as diferentes opiniões, foi decidido remeter á Unidade Técnica, a funcionar junto á
Assembleia da Republica, a proposta a apresentar pelo Executivo á Assembleia Municipal, na
próxima sessão, que fundamentará a não extinção de qualquer freguesia no nosso concelho.
Posta a votação, esta proposta foi aprovada com dezanove votos a favor e um voto contra.

4. Análise e votação do documento de prestação de contas consolidadas do ano financeiro
de 2011; ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu que se trata apenas de fazer a junção dos balanços da
Câmara e da empresa Municipal “PEPA”. ---------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé referiu a necessidade de suporte legal, relativamente á apresentação
das contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Calado Mendes quis saber se a Câmara pretende aderir ao acordo celebrado entre
o Governo e a Associação Nacional de Municípios.----------------------------------------------------------O presidente da Câmara respondeu informando que a Câmara de Proença não tem dívidas de
curto prazo, dai não estar incluída neste acordo. ------------------------------------------------------------O mesmo deputado pediu ainda esclarecimentos acerca de despesas relacionadas com as
Aldeias de Xisto, tendo o Presidente da Câmara prestado as necessárias informações. -----------Posto a votação, este documento foi aprovado por maioria com quinze votos a favor e cinco
abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Atribuição de Medalhas e Galardões -Sessão Solene 13 de Junho. ---------------------------------O deputado Jorge Tomé interveio para enaltecer esta iniciativa de atribuição de
condecorações, referindo que a nossa história é feita da participação de todos. Teceu ainda
elogios aos homenageados, Eng.º Luís Martins, Professora Idalina Silva e Instituto São Tiago, na
pessoa da sua Directora Dr.ª Francelina Sousa, pelo trabalho desenvolvido em prol do
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março elogiou também esta decisão da Câmara e referiu que haverá outros
munícipes igualmente credores desta distinção. ------------------------------------------------------O Presidente de Junta Francisco Agostinho, concordando com esta iniciativa, manifestou
opinião de que os homenageados deviam sê-lo em vida. --------------------------------------------------Finalmente o Presidente da Câmara informou que o Sr. Padre Sousa seria também
homenageado nesta ocasião, com a atribuição do seu nome á nova variante. ------------------------
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Posta a votação esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------

6. Aprovação de encargo plurianual relativo aos transportes e refeições para o ano letivo
2011/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu os deputados da necessidade legal de todos os
compromissos plurianuais terem que ser submetidos a apreciação das Assembleias Municipais,
daí a apresentação deste documento.---------------------------------------------------------------------------Posto a votação este documento foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------

III. Intervenções do Público
Não houve intervenção do público presente.
No final da sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta por unanimidade
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