SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14-12-2012
No dia catorze de dezembro 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 dezasseis 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 Joaquim Fernando Calado Mendes.
A justificação desta falta foi aceite pelo Presidente da mesa.----------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.----------------

I-

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O deputado Victor Bairrada endereçou votos de boas festas a todos os presentes fazendo de
seguida uma síntese abreviada das atividades do Centro de Ciência Viva e da Floresta
realçando os protocolos celebrados com a Universidade Católica do Porto e com a Escola
Superior Agrária de Castelo Branco. Deu ainda conhecimento das felicitações recebidas da
parte da Diretora da Agência de Ciência Viva pela atividade desenvolvida.---------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé congratulou-se pela abertura ao tráfego do IC8, considerando este um
dos maiores investimentos públicos no concelho; e destacou a realização das segundas
jornadas de interpretação dos fortes e baterias em Sobreira Formosa.-----------O deputado André Março deu conhecimento das empresas “PME LIDER” destacando as da
Beira Baixa, com uma referência especial às nove do nosso concelho. Fez ainda uma análise da
situação económica do país em geral.------------------------------------------
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II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 14 de Setembro de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------Feita a leitura da ata da
sessão anterior a mesma foi aprovada por maioria com dezanove votos a favor e uma
abstenção.------------------------------------------------------

2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara destacou o asfaltamento da estrada entre São Pedro do Esteval e a
Nacional 241. A continuação das obras do parque de feiras e mercados em Sobreira Formosa.
Referiu, entre outras, as atividades no âmbito da ação social e cultural, a aquisição da
habitação da família “Cristo e Silva” por oitenta mil Euros, a compensação à Rodoviária
Nacional por itinerários que dão prejuízo e o apoio ao Julgado de Paz.------

3. Proposta de Unidade Técnica para Reorganização Administrativa Territorial Autárquica
relativa à agregação de freguesias no concelho. -----------------------------O Presidente da Câmara afirmou que entregámos as providências cautelares e fizemos o que
era humana e legalmente possível. Aguardamos pacientemente o desenrolar do processo.---------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé concordou com as diligências efetuadas pelo Executivo, e manifestou
opinião de que poderemos tirar proveito das decisões do Supremo Tribunal Administrativo e
do Tribunal Constitucional.---------------------------------------------------O deputado André Março questionou o Presidente da Câmara acerca do motivo que levou á
proposta de extinção de duas freguesias quando inicialmente estava prevista a agregação de
uma. Em seu entendimento este processo dificilmente será reversível.-----O Presidente respondeu que lhe parece que houve uma interpretação abusiva da lei.-----Os presidentes de Junta do Alvito, Sobreira Formosa e Montes da Senhora e ainda o deputado
Vítor Bairrada intervieram para manifestar a sua discordância relativamente ao processo de
agregação.---------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da mesa encerrou este tema afirmando que há unanimidade na Assembleia
relativamente às medidas de oposição que estão a ser tomadas.-------------------------------

4. Discussão e aprovação da proposta de alteração ao Regulamento de Organização dos
Serviços Municipais.--------------------------------------------------------O Presidente da Câmara fez a introdução do tema em apreço, esclarecendo que o regulamento
em vigor já está de acordo com a lei.----------------------------------------------

Nos termos previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi aprovada por unanimidade, a
proposta de alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais,
designadamente os artigos 21.º a 24.º,. -------------------------------------------------------------------------

5. Atribuição de despesas de representação a cargos de direção intermédia de 2º grau.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que de acordo com a nova legislação as despesas de
representação para os chefes de divisão têm de ser aprovadas na Assembleia Municipal.--- Nos
termos do artigo 24.º da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi aprovado por unanimidade atribuir
despesas de representação à Chefe de Divisão do Município, no valor mensal de € 194,79 (cento
e noventa e quatro euros e setenta e nove cêntimos). ------------------------------------------------

6. Aprovação do Orçamento para 2013 e Grandes Opções do Plano. ------------------O Presidente da Câmara introduziu a discussão afirmando que este é um orçamento de rigor.
Temos uma redução substancial das receitas e aumento das despesas, nomeadamente na
eletricidade e nos descontos para a Segurança Social. Em função deste quadro não podemos
realizar grandes obras a não ser com fundos comunitários. E finalmente informou que estamos
a manter o mesmo quadro de pessoal. ------------------O deputado André Março afirmou que relativamente ás expectativas as receitas não caem
substancialmente, e que os impostos diretos passam a ser significativos. Acrescentou que
devemos estar prevenidos para fazer face a problemas que eventualmente surjam na área
social e explorar oportunidades que se traduzam em investimentos.--------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada sugeriu que se propusesse á EDP a instalação de lâmpadas de baixo
consumo para substituir as atuais.-------------------------------------------------------------
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Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art.º 53.º, da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, foi aprovado por maioria, o Orçamento e Grandes Opções do
Plano para 2013, com dezasseis votos a favor, e quatro abstenções dos deputados: Jorge Manuel
Nogueira Tomé; Maria da Conceição Fernandes Cardoso Alves; Francisco José Manso Agostinho e
Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves.-------------------------------------------------------------------------------------

7. Autorização previa genérica no âmbito da lei dos compromissos. -------------------O Presidente da Câmara informou que se trata de a Assembleia autorizar a Câmara a assumir
despesas até noventa e nove mil euros, com o compromisso de serem apresentadas na sessão
seguinte da Assembleia Municipal.------------------------------------ Nos termos e para os efeitos
previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro foi deliberado
por unanimidade, conceder autorização prévia genérica de assunção de compromissos
plurianuais por parte da Câmara Municipal nos exatos termos apresentados.-------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.------------------------------------

8.Autorização de compromissos plurianuais.------------------------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu que a apresentação deste documento decorre da
imposição legal de a Assembleia ter de apreciar e autorizar previamente a execução de
despesas plurianuais que envolvam montantes acima de noventa e nove mil euros.---------------Assim dando cumprimento ao previsto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a
Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a assunção do compromisso plurianual
relativo à empreitada de Construção do Parque de Mercados e Feiras de Sobreira Formosa e
da Rede de Saneamento da Moita. ------------------------------------------------------------------------------

9. PEPA- Parque Empresarial de Proença-a-Nova, E.M., S.A- Proposta de dissolução e
internalização. ---------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que o Executivo decidiu contratar uma firma especializada
para indicar caminhos de solução para o PEPA e Proençatur.---------------A melhor solução será dissolver o PEPA, incorporar os imóveis e gerir a partir da Câmara.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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O deputado André Março manifestou concordância com a intenção de integrar os ativos na
Câmara, considerando fundamental rentabilizar o espaço, embora seja difícil captar
investimentos nesta altura.-----------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé considera-se genericamente satisfeito com a solução encontrada
lamentando contudo que o desfecho seja o contrário da ideia inicial.-----------------------O Presidente da Câmara esclareceu este deputado que não tínhamos dinheiro para assumir
logo esta solução, embora inicialmente esta decisão, já lhe parecesse a melhor. -------------------Tendo sido apreciada e votada a proposta da Câmara Municipal de Proença-a-Nova relativa à
dissolução da sociedade anónima unipessoal de capitais públicos de âmbito municipal que gira
sob a firma “PEPA - PARQUE EMPRESARIAL DE PROENÇA-A-NOVA, E.M., S.A.”, foi a mesma
aprovada por unanimidade, nos precisos termos apresentados.------------------------------------------

10.Proençatour-Empresa de Turismo de Proença-a-Nova, E.M. -----------------------Relativamente a este assunto o Presidente da Câmara esclareceu que é necessário saber qual a
intenção da Santa Casa da Misericórdia relativamente á sua participação na empresa. Em sua
opinião deveremos adiar o processo de venda até Fevereiro, sendo fundamental agora
equilibrar as contas.----------------------------------------------------------Acrescentou que se torna necessário transferir cerca de trezentos e quarenta e dois mil Euros
(342M€ ) para cobertura de prejuízos.----------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé concorda com a solução proposta pelo Executivo, embora lamente ter
tido razão ao longo do processo, nomeadamente com a entrega ao grupo Pestana.----------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março, mostrou preocupação com a situação da Proençatur. Em seu
entender será melhor integrar no Município. Esta infraestrutura nunca gerará recursos para
auto financiamento. Atualmente o valor de mercado é muito baixo, e mantém a expectativa de
que apareça alguém, com ligação afetiva ao concelho, interessado na sua aquisição.---------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada, acrescentou que todas as decisões tomadas pelo Executivo foram
assessoradas por técnicos; é uma situação difícil, mas temos de saber para onde queremos ir.-----------------------------------------------------------------------------------------10.1 Equilíbrio de contas - transferência para cobertura de resultados. --------------Considerando o balanço e demonstração de resultados previsional para o ano de 2012, foi
deliberado por unanimidade aprovar a cobertura de resultados no valor estimado de €
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342.517.50 (trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e dezassete euros e cinquenta
cêntimos), devendo ser efetuada uma transferência de € 200.000 (duzentos mil euros) até ao
final do corrente ano, e o remanescente após encerramento de contas, pelo diferencial que
resultar do resultado líquido do exercício e da transferência já realizada.-----------------------------10.2 Relatório. -------------------------------------------------------------------------------------Tendo sido apreciado e votado o Relatório de enquadramento da empresa “Proençatur –
Empresa de Turismo E.M.”, que informa as ações entretanto tomadas e a tomar, bem como as
premissas que se consideram necessárias para salvaguardar todo o processo, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------

11. Aprovação da 1ª revisão às Grandes Opções do Plano e orçamento para 2013----------------No seguimento da proposta de dissolução e internalização da empresa Pepa – Parque
Empresarial de Proença-a-Nova, E.M. S.A., foi aprovado por unanimidade a 1.ª revisão às
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013. ----------------------------------------------------------

12. Proposta de reconfiguração do mapa judiciário. --------------------------------------O Presidente da Câmara informou que se trata de procurar viabilizar a manutenção da
Comarca de Oleiros, trazendo-nos também vantagens na celeridade das decisões dos
processos. As dificuldades nos transportes serão ultrapassadas com a garantia de que nos dias
de funcionamento do tribunal a Câmara de Oleiros assegurará ligações rodoviárias entre os
dois concelhos.--------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé, para além de concordar globalmente com esta proposta desde que
garantidos os transportes, acrescentou que o aumento das competências do Julgados de Paz
dar-nos-á maior importância.-------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal que
propõe que seja emitido parecer favorável à transferência de Proença-a-Nova da Comarca da
Sertã para a comarca de Oleiros, possibilitando assim uma reconfiguração do mapa judiciário
que melhor se ajuste às necessidades das populações da região, bem como alargar a
circunscrição territorial do Julgado de Paz de Proença-a-Nova à área territorial do Município de
Oleiros, fixando-se a sua sede no concelho de Proença-a-Nova. -----------------------------------------A aprovação desta proposta, contém implícita a garantia de transportes públicos entre
Proença e Oleiros, pelo Município de Oleiros, nos dias de funcionamento do tribunal. ------------
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III. Intervenções do Público. --------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção do público presente.-----------------------------------------No final da sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta por unanimidade.

7

