ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20-12-2013

No dia vinte de Dezembro 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 dezasseis horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos da sessão da
Assembleia Municipal.
Efetuada a chamada, verificou-se a ausência do Deputado Jorge Manuel dos Santos Jacinto. A
justificação desta falta foi aceite pelo Presidente da mesa.
Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.

No dia vinte de Dezembro 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.

I.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O presidente da Mesa saudou o público presente, nomeadamente os elementos da Universidade
Sénior.
O deputado Vítor Bairrada apresentou à Assembleia um voto de congratulação pela nomeação do
nosso Presidente do Executivo, Engenheiro João Paulo Catarino para Presidente do Conselho da
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. O texto deste voto fica apenso à presente Acta.
A bancada do PSD associou-se a esta proposta de Congratulação e deu os Parabéns ao presidente
eleito. Afirmou que era uma Honra para o Conselho e desejou-lhe votos de bom desempenho do
cargo.
Posto a votação, este voto foi aprovado por unanimidade.
O Presidente da Câmara agradeceu à Assembleia este voto e congratulou-se pela unanimidade da
aprovação.
O deputado Vítor Bairrada enalteceu o bom trabalho da Associação Desportiva e Cultural de
Proença-a-Nova, em prol da formação desportiva dos nossos jovens.
Destacou o acto de tomada de posse dos nossos deputados municipais, na Assembleia
Intermunicipal da Beira Baixa. Formulou votos para que esta Assembleia Intermunicipal seja uma
força de unidade dos concelhos que a integram para influenciar o poder central.
Deu nota de que a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas do Concelho tem vindo a
desenvolver um bom trabalho.
Alertou que a CPCJ tem vindo a registar um aumento de número de casos, acentuando a novidade da
tipologia negligencia e comportamentos desviantes.

Deu conhecimento do trabalho desenvolvido pelo Centro de Ciência Viva da Floresta ao longo do ano
de 2013. Destacou o aumento do número de visitas ao site e à página do facebook do Centro, que
ocupa o segundo lugar do número de visitas, logo a seguir ao Pavilhão do Conhecimento.
Apelou para que as associações desportivas e culturais do concelho sejam mais pró ativas na
promoção e divulgação dos nossos locais de interesse, nomeadamente os centros museológicos,
praias fluviais e aldeias de xisto.
Chamou a atenção do executivo para a limpeza dos matos dentro e no perímetro urbano das
localidades, defendendo numa primeira fase ações de sensibilização das populações, e em caso de
negligência, o município deverá desencadear os mecanismos de punição previstos na legislação em
vigor.
Deu nota das dificuldades que os munícipes têm sentido na aquisição de medicamentos na farmácia
local de Proença-a-Nova.
Alertou para o problema da florestação desordenada, da monocultura de eucaliptos, e da
desadequada ripagem dos terrenos, propondo ações de sensibilização junto dos proprietários nesta
área. Defendeu ainda que o Governo Central deveria subsidiar a retirada dos resíduos florestais a fim
de reduzir o impacto na propagação dos incêndios.
O Deputado André Março deu as boas vindas ao deputado do CDS, referindo que é mais uma
sensibilidade na abordagem das questões do Concelho. Fez uma síntese da conjuntura económica do
País, salientando a insustentabilidade do desequilíbrio orçamental e da taxa de desemprego.
Em relação ao nosso concelho advertiu para o impacto da austeridade na área social. Advogou a
afetação de recursos para a captar investimento e facilitar a instalação de empresas. Defendeu como
o grande desígnio próximo a compatibilização das vertentes económica e social.

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia realizada em 18 de Outubro de 2013.
Feita a leitura da ata a mesma foi aprovada por unanimidade.

2. Análise e aprovação do regimento da assembleia municipal.
Após introdução de pequenas correções propostas pelos deputados, o Regimento foi aprovado por
unanimidade.

3. Apreciação da informação do senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal.
O Presidente da Câmara destacou os principais projetos em Curso e informou que a execução da
receita se situava nos 85,3% e da despesa em 72,9%. Afirmou ainda que prevê fechar a execução da
receita em cerca de 90%.

4. Ponto de situação do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova.
A Eng.ª. Manuela, chefe de Divisão de Obras, Planeamento Urbanístico, Serviços e Equipamentos
Urbanos e Ambiente, fez uma apresentação sobre o desenrolar do processo de revisão da proposta
do PDM, cujo conteúdo se anexa à presente ata.

O presidente da Mesa agradeceu à Eng.ª Manuela e ao Presidente da Câmara a cuidada e criteriosa
apresentação disponibilizada aos membros da Assembleia.
O Deputado Vítor Bairrada questionou sobre a demora de todo o processo de revisão do PDM. A
Eng.ª Manuela respondeu que este atraso se deveu ao não cumprimento dos prazos pelas várias
entidades responsáveis, nomeadamente a CCDR Centro.
O Deputado Francisco Grácio salientou a forma clara e profissional da apresentação bem como a
oportunidade que a Câmara proporcionou ao trazer este tema à Assembleia. Manifestou-se satisfeito
pelos benefícios introduzidos no documento, nomeadamente uma REN menos gravosa.

5. Compromissos plurianuais – Delegação de Competências
O Presidente da Câmara informou que a Delegação de Competências cai com o orçamento,
tornando-se necessária uma nova delegação para o novo orçamento.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

6. Informação sobre os compromissos plurianuais despachados ao abrigo da delegação de
competências
Foi distribuída antecipadamente aos deputados uma lista dos que foram despachados. Não houve
qualquer intervenção dos deputados sobre este tema.

7. Redução de trabalhadores no Município
O Presidente da Câmara esclareceu a Assembleia que com as aposentações o critério imposto da
redução de 2% de efetivos ficou cumprido.

8. Propostas de autorização para a abertura de um procedimento concursal por tempo
indeterminado (Técnico Superior - Topografia) e para recurso à utilização de reserva de
recrutamento interno (Assistente Operacional - Pedreiro)
O Presidente da Câmara referiu que no primeiro caso se trata de preencher o lugar do topógrafo que,
ao abrigo da mobilidade, pediu a transferência para a Câmara da Maia. No caso do assistente
operacional - pedreiro a vaga preencher será para provir o lugar de um funcionário que faleceu.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

9. Abertura de procedimento concursal para provimento de um lugar de direção intermédia 3º
grau - Sector Contabilidade e Património
O Presidente da Câmara esclareceu que a área de contabilidade não tem chefia. De acordo com a lei
de compromissos o funcionário tem que assinar documentos contabilísticos e assumir
responsabilidades solidariamente. A lei permite uma direção intermédia de 3º grau.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

10. Proençatour - Empresa de Turismo de Proença E.M. - transferência para a cobertura de
resultados;
O Presidente da Câmara comunicou que se trata de fechar as contas e pretende-se efetuar uma
transferência provisória de 85 mil euros, para fazer face a dificuldades de tesouraria. No próximo ano
será proposta nova transferência de acordo com a diferença em falta. Fez ainda um ponto de
situação sobre as hipóteses que têm vindo a surgir para a solução dos problemas desta empresa.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

11. Análise e aprovação de proposta de Regulamento do Parque Empresarial de Proença-a-Nova;
O Presidente da Câmara transmitiu que este Regulamento vem permitir a disponibilidade de lotes a
preços reduzidos e, assim, mais competitivos para captar novas empresas.
O Deputado André Março chamou a atenção para a eventualidade de existirem espaços para start
ups que ainda não estejam formalizadas.
O Presidente da Câmara acolheu a ideia como boa e a ser analisada. No entanto, alertou para as
dificuldades em retirar os interessados na eventualidade de não concretizarem a ideia de negócio.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

12. Proposta de isenção de IMT no Parque Empresarial de Proença-a-Nova
O Presidente da Câmara informou que esta isenção é mais um incentivo e um sinal que damos para
ajudar e apoiar as empresas. Temos de cerca de 2/3 de propostas de investimento paradas em
virtude da conjuntura económica.
O deputado Marcolino Jorge afirmou que esta é uma proposta viável e aceitável.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

13. Taxa municipal de direitos de passagem 2014;
O Presidente da Câmara esclareceu que se trata de uma taxa municipal sobre os serviços de
telecomunicações. Em seu entender não faz sentido cobrar valores na ordem dos quatro mil euros,
em virtude das empresas refletirem este custo nos consumidores finais. Estamos a dar uma pequena
ajuda aos nossos munícipes.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

14. Ratificação do Regulamento do Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local - 2013”;
O Presidente da Câmara referiu que, tratando-se de um regulamento com eficácia externa, implica a
aprovação pela Assembleia Municipal.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

15. Discussão e aprovação do Orçamento para 2014, Grandes Opções do Plano e Mapa de pessoal.
O Presidente da Câmara explicou que este orçamento é o reflexo do que temos vindo a fazer. É
rigoroso em termos de receita e despesa. Congratulou-se pelo facto do nosso Município ocupar os
primeiros lugares a nível nacional, em termos de execução orçamental.
Explicou que a percentagem da despesa com pessoal tem vindo aumentar em virtude da redução do
montante orçamental.
As grandes obras previstas são: o PEPA, o Saneamento das Moitas, a rua do Comércio e
Requalificação na Devesa na Sobreira, a piscina na Pedra do Altar e a ciclo via na 1ª Circular.
Prevemos ainda obras nas praias fluviais de Aldeia Ruiva e Fróia.
O Presidente de Junta, Joaquim Farinha, questionou o Presidente da Câmara sobre os problemas da
retenção de água na praia fluvial de Fróia. O Presidente da Câmara informou que estão previstas
obras de infiltração de betão nas fissuras para estancar as perdas de caudal.
O Deputado André Março destacou a continuada redução das transferências de capital. No entanto
considera que a Câmara ainda detém alguma folga orçamental em virtude da sua gestão rigorosa.
O Deputado Francisco Grácio registou pela positiva este documento orçamental pelo seu realismo.
Concorda com as recomendações aprovadas, pelo vereador do seu partido na reunião do executivo.
Valoriza a atenção e apoio especial, dedicado ao PEPA, no âmbito orçamental.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

III. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”
O munícipe Vaz Marques solicitou esclarecimentos sobre a taxa municipal de direitos de passagem.
Apelou ainda à implementação da rotatividade do funcionamento da Assembleia pelas várias
freguesias.
O Presidente da Câmara esclareceu o munícipe que a isenção desta taxa repercute uma diminuição
do valor da fatura do consumidor final.
O munícipe Elias Lopes Correia agradeceu ao Senhor Presidente e ao Gabinete Social da Câmara a
criação da Universidade Sénior.

No final da sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta por unanimidade com dezoito
votos a favor.

