SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30-04-2013

No dia trinta de Abril de dois mil e treze, 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. ------------------------------------------------------Efectuada a chamada, verificou-se a ausência dos Deputados Joaquim Fernando Calado
Mendes, Margarida Lopes Cristóvão, António José Martins Cardoso e o Presidente de
junta José António Roque Martins. A justificação destas faltas 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 um voto de parabéns pelos quinhentos anos da
fundação da santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova.----------------------------------

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da acta da reunião da Assembleia realizada em 22 de Fevereiro de 2013.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Feita a leitura da acta da sessão anterior a mesma foi aprovada por Unanimidade-------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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Câmara fez uma breve referência às principais obras a decorrer no
concelho e informou que, até ao momento, execução da receita se situa nos 35% e a
execução da despesa nos 24%.--------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé questionou o Executivo sobre a conclusão das obras do parque
de Feiras em Sobreira Formosa e elogiou a iniciativa da loja on-line considerando-a
como um projecto interessante e de futuro. Em resposta o Presidente da Câmara
esclareceu que se prevê a conclusão das obras no prazo de quinze dias e considerou a
loja on-line uma iniciativa pioneira que está a funcionar muito bem na venda da
produção local.------------O deputado Victor Bairrada destacou o impacto da loja on-line referindo que tem havido
alguns pedidos do estrangeiro, o que nos pode colocar problemas na capacidade para
cumprir o volume de encomendas e salientou a necessidade de cumprir com os
requisitos de qualidade.------------------------------------------------------------------------------------------Deixou um desafio aos deputados para visitarem a exposição sobre a evolução da
floresta portuguesa, patente na Centro de Ciência Viva, onde se podem encontrar peças
de grande qualidade e com milhares de anos.----------------------------------------------------------------3. Relatório Anual de Actividades e o Modelo de recolha de dados, da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova- ---------------------------------------O presidente da mesa fez a leitura das conclusões do relatório daquela comissão e
alertou para os casos que justificaram a intervenção da mesma.---------------------------------------O deputado Victor Bairrada destacou ainda que o número de casos tem vindo a
aumentar nomeadamente a violência sobre adultos progenitores, o que constitui uma
novidade.-----Os deputados André Março e Jorge Tomé usaram da palavra para elogiar o trabalho da
comissão.------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por fim o presidente da mesa endereçou um voto de apreço da Assembleia Municipal
pelo trabalho desenvolvido pelas comissões restrita e alargada.-------------------------------4.
Discussão e votação do projeto de “Regulamento Municipal de alienação de lotes para
promover a fixação de pessoas no Concelho de Proença-a-Nova”. --------------------------------

Foi presente à Assembleia Municipal o Projeto de Regulamento Municipal de alienação
de lotes para promover a fixação de pessoas no Concelho de Proença-a-Nova e
respetivo relatório de ponderação de resultados. ------------------------------------------------Conforme decorre do relatório, dentro do período de participação pública não foram
recebidas quaisquer sugestões, pelo que o regulamento submetido à Assembleia
Municipal não contempla alterações em relação ao projeto submetido a consulta
pública.O Presidente da Câmara informou que se trata de vender cinco lotes para construção, a
preços de custo, a jovens casais que se pretendam instalar na Sobreira.----------------------O deputado Jorge Tomé congratulou-se com esta atribuição de lotes. Chamou a atenção
para a necessidade de alterar o PDM em virtude de este ter sido um fator a cercear a
construção.-------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu que a revisão do PDM já está em curso há cerca de
três anos. No entanto a perspetiva não será a de alargar os perímetros urbanos mas de
reduzi-los.--------------------------------------------------------------------------------------------Submetido a votação o Projeto de Regulamento Municipal de alienação de lotes para
promover a fixação de pessoas no Concelho de Proença-a-Nova, foi o mesmo aprovado
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------5. Compromisso plurianual - Rede de Saneamento de Moitas---------------------------Atenta a deliberação da Assembleia Municipal de 14 de dezembro de 2012 e dando
cumprimento ao previsto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades
públicas, a Assembleia Municipal tomou conhecimento e aprovou por unanimidade a
alteração da assunção do compromisso plurianual da empreitada designada “Rede de
Saneamento em Moitas”:
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- ANO DE 2013 – € 387.211,06, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
- ANO DE 2014 – € 38.390,39, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

O Presidente da Câmara justificou este ponto afirmando que se trata de cumprir a lei, já
que esta é uma obra que se vai prolongar para 2014.------------------------------------------Posto a votação, este ponto foi aprovado por unanimidade.---------------------------------

6. Discussão e votação dos documentos de prestação de contas/2012; Balanço,
Demonstração de resultados; execução Orçamental; Demonstrações Financeiras e
Relatório de Gestão:-------------------------------------------------------------------------------- Nos
termos do artigo 53.º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, foi presente para apreciação
e aprovação por parte da Assembleia Municipal os documentos de Prestação de Contas
relativos ao exercício de 2012. -------------------------------------------------------------

O senhor Presidente fez um balanço dos resultados do ano de 2012, balanço esse que se
encontra patente nos documentos submetidos à apreciação da Assembleia Municipal. O
Município registou uma boa execução orçamental, sendo que do lado da receita foi
executado o valor de € 10.764.435,59, representando uma execução de 93,23%, e no
lado da despesa o valor de € 9.761.347,69, representando uma execução de 84,57%.----Submetidos a votação os documentos de Prestação de Contas 2012 - Balanço,
Demonstração de Resultados; Execução Orçamental e Relatório de Gestão - foram os
mesmos aprovados por maioria, com a abstenção dos deputados Jorge Tomé; Maria da
Conceição Alves; Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves Presidente de Junta e Francisco José
Manso Agostinho, Presidente de junta. ----------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu que em 2012 a execução da receita situou nos 93,2% e
da despesa nos 84,6%. Pagámos aos fornecedores em média a dezanove dias e
conseguimos uma redução de 5% no número de trabalhadores. Apesar do contexto
difícil conseguimos manter as contas equilibradas. Os projectos com maior volume de

4

despesa foram o fornecimento de água com um prejuízo de cem mil Euros; transportes
escolares com gastos superiores a duzentos mil euros e iluminação pública com cerca de
quinhentos mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março salientou a boa situação financeira e o equilíbrio da execução
da receita e despesa. Nota-se uma redução significativa das despesas. Referiu que a
redução das transferências públicas se irá agravar. Questionou se a Câmara equaciona a
possibilidade de mudar de fornecedora eléctrica, ao que o Presidente da Câmara
respondeu que já estamos com a ENDESA no PEPA e estamos a tentar ganhar escala
com outros concelhos no gás e eletricidade.------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada questionou a existência de qualquer plafond no contrato de
água; sugeriu ainda que sejam tomadas medidas de pressão sobre os fornecedores para
redução dos preços de energia e sejam utilizadas lâmpadas de menor consumo na
iluminação pública.-----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara respondeu que pagamos a água que consumimos e temos
efectuado um levantamento criterioso para desligar algumas luminárias.-------------------Posto a votação, este documento foi aprovado por maioria, com treze votos a favor e
quatro abstenções.
III. Intervenções do Público
Não houve pedidos de intervenção do público presente
No final da sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta por unanimidade.
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