ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07-06-2013

No dia sete de Junho 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 dezassete 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 Presidente de junta José António Roque Martins. 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 deu conhecimento da visita, à equipa local, da Comissária Nacional da
Proteção de Menores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março questionou o Presidente da Câmara acerca da evolução do processo das
Comunidades Intermunicipais.---------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara respondeu que não houve qualquer alteração da situação anterior,
continuamos junto da Comunidade da Beira Interior Sul.-----------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé acrescentou que este projeto foi lançado para ganhar dimensão em
candidaturas intermunicipais, mas resvalou para criar empregos para autarcas em fim de mandato.
Foi pena que o Tribunal Constitucional não tivesse tido a mesma posição relativamente às freguesias.
Haverá outra solução para sanar as inconstitucionalidades.-------------------------------------------------------O deputado André Março fez uma breve referência ao novo quadro comunitário de apoio referindo
que os novos fundos serão canalizados prioritariamente para projetos empresariais. Temos que criar
uma dinâmica de apoio ao empreendedorismo para estarmos na linha da frente.--------------------------O Presidente da Câmara afirmou que, em sua opinião, poderemos não ter empresários e empresas
para absorver os fundos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim o Presidente da mesa fez um convite a todos os deputados para estarem presentes na Sessão
solene do dia do Município a realizar no dia treze de Junho.

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 30 de Abril de 2013.
Feita a leitura da ata da sessão anterior a mesma foi aprovada por maioria com dezassete votos a
favor e três abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 fez uma breve referência às principais obras a decorrer no concelho e
informou que, até ao momento, execução da receita se situa nos 44,82% e a execução da despesa
nos 29,85%.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da mesa informou que uma das últimas edições do “Jornal Sénior” trazia uma
referência à Universidade sénior de Proença-a-Nova.---------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé fez uma referência elogiosa à criação da Universidade Sénior destacando o
voluntariado dos professores.----------------------------------------------------------------------------------------------3. Atribuição de medalhas e galardões.
Foi presente à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a atribuição de medalhas,
nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Medalhas e Galardões, numa sessão solene
a realizar no próximo dia 13 de Junho.-----------------------------------------------------------------------------------Os deputados Jorge Tomé, André Março e António Gil manifestaram concordância com a atribuição
dos galardões e aplaudiram as Instituições agraciadas (Santa Casa da Misericórdia e Agrupamento
157 dos Escuteiros).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atentos os fundamentos invocados, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade atribuir a
medalha de mérito municipal à Santa casa da Misericórdia de Proença-a-Nova e ao Agrupamento 157
do corpo Nacional de escutas.---------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação, este ponto foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------4. Contas consolidadas Município Proença-a-Nova 2012.
Foram presentes à Assembleia Municipal as contas consolidadas do Município / PEPA - Parque
Empresarial de Proença-a-Nova, referentes ao ano de 2012.------------------------------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu que se trata de juntar as contas da Câmara e do PEPA. O
Presidente informou ainda que o PEPA foi avaliado, pelas Finanças, em mais dois milhões trezentos e
setenta e cinco mil € do que o montante gasto pela Câmara.-----------------------------------------------------O deputado André Março referiu que o peso do PEPA, nas contas da Câmara, é praticamente nulo.---Analisadas as contas consolidadas referentes ao ano de 2012, foram as mesmas aprovadas por
maioria, com cinco abstenções dos deputados Jorge Manuel Nogueira Tomé; Joaquim Calado
Mendes; Maria da Conceição Cardoso Alves; o Presidente da Junta de Sobreira Formosa; e o
Presidente de Junta de Montes da Senhora.---------------------------------------------------------------------------Posto a votação, este ponto foi aprovado por maioria com quinze votos a favor e cinco abstenções.5. Autorização para abertura de procedimento concursal para assistentes operacionais - Auxiliares
de Ação Educativa.
O Presidente da Câmara esclareceu que se trata de renovar o contrato a três auxiliares de acção
educativa, que terminam contrato em Setembro e das quais precisamos para o próximo ano letivo.--Considerando que nos termos do disposto no n.º2 do art.º 66.º da Lei de Orçamento do Estado, em
situações excecionais devidamente fundamentadas, a Assembleia Municipal, sob proposta da
Câmara Municipal, pode ao abrigo dos n.s 6 e 7 do artigo 6.º da lei n.12-a/2008, de 27 de fevereiro, e
posteriores alterações, autorizar a abertura de procedimentos concursais com vista à constituição de
relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, destinados a candidatos que não

possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida, fixando caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar.-------------------------Nestes termos, foi presente à Assembleia Municipal proposta de abertura de procedimentos
concursais de recrutamento com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de 3 (Três)
Assistentes Operacionais - Auxiliares da Ação Educativa.-----------------------------------------------------------Verificados os requisitos cumulativos previstos no n.º 2 do artigo 66.º da lei de Orçamento do Estado,
foi deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento concursal de recrutamento
com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para o posto de trabalho supra referidos.----Posto a votação, este ponto foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
Não houve pedidos de intervenção do público.
No final da sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta por unanimidade.------------------

