ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22-02-2013
No dia vinte e dois de Fevereiro 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.---------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se a ausência dos Deputados Américo André Março e
Margarida Lopes Cristóvão. 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 Jorge Tomé fez referência elogiosa á Moção de Louvor votada na Assembleia
Municipal de Oleiros referente á posição assumida pelo nosso Executivo e Assembleia
Municipal, relativamente á nossa integração na Comarca de Oleiros. Destacou ainda o facto
de uma turma do Instituto Santiago ter sido seleccionada para representar o nosso Distrito
no Parlamento Jovem na Assembleia da República, pelo que é credora de uma mensagem de
reconhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada questionou o Presidente da Câmara acerca da integração do
nosso concelho na Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Quis ainda saber quais os
critérios que levaram á extinção da freguesia do Peral apresentando como termo de
comparação a freguesia de Isna de Oleiros com metade dos eleitores e que não foi extinta.--O presidente da Câmara respondeu que relativamente á Comunidade Intermunicipal
aguarda-se a apreciação e votação das propostas na Assembleia da Republica. Quanto á
extinção da freguesia do Peral considera que a Lei foi mal interpretada pela Unidade Técnica
de Reorganização Administrativa do Território e que o processo de reclamação continua
pendente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente de Junta da Sobreira acrescentou que já recebeu decisão de indeferimento.-----

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da acta da reunião da Assembleia realizada em 14 de Setembro de 2012. -----Feita a leitura da acta da sessão anterior a mesma foi aprovada por maioria com dezoito
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 acta.-O Presidente da Câmara destacou algumas das obras mais importantes a decorrer no
concelho fazendo uma referência à inauguração do espaço Ribeiro Farinha em Sobreira
Formosa, com a doação de setenta e cinco peças do autor. Referiu que a execução da receita
se situa nos 7,28% e da despesa nos 6,24%. Finalmente, em resposta ao Presidente da Junta
de Sobreira, esclareceu que estamos a recuperar duas casas para habitação social situadas
na praça de Sobreira e que é intenção da Câmara permutar o atual edifício sede da Junta
com o anterior da mesma junta.--------------------------------------------------------------------------------

3. Aprovação da 2ª revisão ao Orçamento para 2013 e Grandes Opções do Plano -------------O Presidente da Câmara esclareceu que se pretende com esta revisão introduzir o saldo do
ano anterior e por outro lado criar uma rubrica que permita a candidatura ao “PRODER” de
um projecto para limpeza da Ribeira da Isna.---------------------------------------------------------------O deputado Gil Martins questionou o Executivo sobre a área a limpar na Ribeira da Isna.-----O Presidente da Câmara esclareceu que podemos apenas candidatar a nossa margem e que
a Sertã, responsável pela outra margem, pretende fazer uma candidatura abrangendo outras
ribeiras no seu concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé pretendeu saber se o facto de candidatarmos só uma margem não
prejudicaria o nosso projeto. O Presidente da Câmara informou que não podemos ficar á
espera da Sertã para não corrermos o risco de perder os fundos, que são a cem por cento. --O Presidente da Câmara esclareceu os Presidentes de Junta de Sobreira e Montes da
Senhora sobre o subsídio a atribuir para a realização das festas do concelho.--------------------

O deputado Victor Bairrada realçou a boa gestão do Executivo e lamentou o facto de não
termos benefícios derivados da nossa boa gestão.--------------------------------------------------------Finalmente o Presidente da Câmara informou que em 2012 tivemos uma execução da
receita superior a noventa por cento, o que apenas aconteceu em duas Câmaras no país.----Posta a votação esta proposta foi aprovada por maioria com catorze votos a favor e cinco
abstenções.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Aprovação do relatório de liquidação e contas finais do PEPA, EM, SA;------------------------O Presidente da Câmara informou que cumprimos todos os trâmites legais para a
regularização da situação do PEPA e não havendo despesas com a administração o processo
tornou-se simples. O deputado Victor Bairrada manifestou discordância com a decisão do
Governo de extinguir as empresas municipais.-------------------------------------------------------------Posto a votação este relatório foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------

5. PROENÇATUR, E.M.:--------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 Aceitação da doação da parte do capital social da Santa Casa da Misericórdia de
Proença-a-Nova a favor do Município de Proença-a-Nova. -------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que em reunião com a mesa da Santa Casa, esta decidiu
doar ao Município a sua participação na Proençatur. ----------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé enalteceu a decisão da Santa Casa pela sua coerência, já que esta
participação havia sido doada pelo Município.-------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------

5.2 Alienação da totalidade do capital social da Proençatur, EM;
O Presidente da Câmara esclareceu que esta alienação é uma imposição legal. Partimos de
uma avaliação igual á feita anteriormente. A venda deverá ser feita por valores da ordem
dos setecentos mil Euros. O Comprador deverá assumir o encargo do empréstimo do ITP, de
482.008,90 € a pagar durante cinco anos, e pagar a diferença para os setecentos mil Euros à
Câmara. Por outro lado deverá manter a finalidade e qualidade da infraestrutura por um

período não inferior a seis anos. Se não aparecerem interessados teremos de reavaliar o
processo. Em resposta ao deputado Jorge Tomé, o Presidente da Câmara, esclareceu que o
pessoal ficará ligado à nova empresa.------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé interveio para lamentar ter-se chegado a esta situação. Apesar dos
esforços o resultado não é o que foi desenvolvido no espírito das pessoas. Chegados aqui,
está genericamente de acordo, porque não há grandes alternativas. Finalmente acrescentou
que vai apresentar uma declaração de voto, que ficou apensa á presente acta. ------------------O Presidente da Câmara acrescentou que relativamente a este processo há um dado novo,
que é a imposição da Lei. Continua a achar que a entrega ao Grupo Pestana foi uma boa
solução. Manifestou opinião que a Câmara estava em condições de fazer um pequeno
esforço financeiro para manter o espaço aberto. ---------------------------------------------------------O deputado Calado Mendes pretendeu confirmar se o ITP era o credor do empréstimo dos
quatrocentos mil euros, e se havia algum interessado em perspectiva. Finalmente concluiu
que a Câmara devia alienar rapidamente o edifício, se possível pelo valor mínimo
mencionado, e que temos que valorizar o concelho em termos turísticos.-------------------------Em resposta a questões do deputado Victor Bairrada o Presidente da Câmara informou que
a alienação já está atrasada, em virtude de a lei prever um período de seis meses. Não
aparecendo candidatos á compra equacionaremos outra solução.-----------------------------------Posta votação, a alienação da Proençatur foi aprovada por unanimidade, com uma
declaração de voto do deputado Jorge Tomé.----------------------------------------------------

III. Intervenções do Público
O munícipe Francisco Vaz Marques manifestou desgosto pela alienação do Hotel. --------------No final da sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta por unanimidade. ------

