ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21-04-2014

No dia vinte e um de Abril de dois mil e catorze, 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 da Deputada Paula
Sequeira. A justificação desta falta foi aceite pelo Presidente da mesa.
Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.
Deu entrada na mesa uma proposta que visa aditar um ponto à Ordem do Dia, sobre a alienação do
capital social que o Município detém na Valnor. Posta a votação a proposta foi aprovado por
unanimidade.

I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O deputado André Março felicitou a inauguração da “Inova Proença” e o protocolo estabelecido com
a Câmara Municipal de Lisboa, considerando uma importante mais-valia para incentivar e promover
a iniciativa empresarial.
O deputado Vítor Bairrada fez referência à sua participação numa Conferência sobre Biomassa. Em
sua opinião Proença-a-Nova tem potencialidades nesta área. É uma das formas de aproveitamento
dos recursos florestais e de reduzir os custos no aquecimento de água. Referiu ainda que hoje já há
empresas que instalam centrais a custo zero.
Como segundo ponto, congratulou o Sr. Presidente da Assembleia Municipal pelas homenagens que
lhe foram feitas, quer pelo Estado Português, quer pelo Governo Espanhol.
Em terceiro lugar informou que se realizaram as eleições para a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens, tendo a professora Deolinda Cardoso assumido a presidência desta Comissão.
O Deputado Francisco Grácio saudou o Senhor Presidente da Câmara e restante executivo pela
excelente iniciativa da “Inova Proença”, a qual contou com a presença do Presidente da Camara de
Lisboa, Dr. António Costa. Está convencido que vai trazer mais-valias e desenvolvimento ao nosso
Concelho. Enquanto participante considerou que esteve tudo muito bem organizado.
Em nome da bancada do PSD, congratulou-se pelas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril,
referindo que foi esta Revolução que, entre outros benefícios, nos trouxe a liberdade e o
municipalismo.
Por último, reforçou as felicitações ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal pelas
condecorações, dizendo que é com muita satisfação e muito orgulho que assistimos a este
reconhecimento público de alto valor.
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal agradeceu as congratulações que lhe foram endereçadas,
referindo que ao longo da sua vida pública contou com prestações de excelência por parte dos
servidores públicos com quem teve a honra de trabalhar.

O Sr. Presidente da Câmara agradeceu às bancadas partidárias as felicitações pela iniciativa levada a
cabo com a inauguração da incubadora de empresas e a parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.
Referiu que estamos a fazer todos os possíveis para promover o investimento no nosso concelho e
acredita que seremos recompensados por isso.
Em relação às homenagens endereçadas ao nosso Presidente da Assembleia Municipal afirmou que
não concorda com o Senhor Presidente da Mesa quando diz que as homenagens se devem ao facto
de ter trabalhado com pessoas de excelência, mas sim ao desempenho exemplar que teve ao longo
da vida, sabendo rodear-se dos melhores e mais competentes. Salientou que tem um profundo
orgulho, quando anda pelo país fora, e ouve dos vários quadrantes políticos referências elogiosas ao
Sr. General.
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu que se sentiu muito honrado por estas distinções,
agradeceu as felicitações que lhe foram endereçadas, e reafirmou que teve a sorte e o privilégio de
ter trabalhado com gente jovem, generosa e com grande capacidade que o ajudaram a resolver os
problemas.
Por ultimo, o deputado Vítor Bairrada pediu a palavra para fazer uma referência aos 40 anos do 25
de Abril, nomeadamente pela importância que teve no desenvolvimento da democracia, do
municipalismo e do país. Alertou os deputados para as medidas aleatórias que o Governo tem vindo
a implementar e que estão a degradar profundamente as condições de vida dos cidadãos, pondo em
causa o que conquistámos há 40 anos com o 25 de Abril.

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 28 de Fevereiro de 2014.
Feita a leitura da ata da sessão anterior a mesma foi aprovada por unanimidade.

2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade Municipal.
A informação do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente ata.
O Sr. Presidente da Câmara destacou algumas obras mais relevantes, nomeadamente a obra de
saneamento em Moitas, que se encontra praticamente concluída. A obra de requalificação das
infraestruturas subterrâneas da Rua Francisco Tavares. A requalificação profunda nos antigos
edifícios da antiga Sotima. A Piscina e requalificação da antiga escola primária de Pedra do Altar. As
obras de requalificação na antiga escola primária das Giesteiras. O Projeto do antigo ginásio. Por fim,
destacou a tertúlia realizado no dia 20 de Março no âmbito das comemorações do 25 de Abril,
contou com a presença do então Aspirante Mário Correia e do Capitão António Calvino, destacados
para o nosso concelho nas campanhas de dinamização.
A deputada Conceição Alves questionou o Presidente acerca das árvores arrancadas na rua Francisco
Tavares, perguntando se era mesmo necessário o seu abate.
O Presidente explicou que as árvores estavam a trazer problemas às calçadas, aos muros e a danificar
as tubagens, pelo que se optou por substitui-las por outra espécie.

3. Informação sobre os compromissos plurianuais despachados ao abrigo da delegação de
competências.
Foi prestada informação detalhada das competências delegadas.

4. Nomeação do Conselho Municipal de Educação.
O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que este Conselho é constituído por membros nomeados por
inerência do cargo, sendo o caso do Presidente da Assembleia Municipal, do Presidente da Câmara e
do Vereador com o pelouro da Educação. Os restantes representantes são nomeados pelos
respetivos organismos. Alertou para a necessidade de ser criado este órgão, na medida em que é
necessário fazer uma revisão da Carta Educativa.
A deputada Conceição Alves pediu esclarecimento sobre a periodicidade de reuniões desta
Comissão. O Sr. Presidente da Câmara informou que o calendário será definido na primeira reunião.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade

5. Nomeação de auditor externo.
O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata e dar cumprimento à lei que obriga a que as
contas sejam auditadas por um auditor externo. Foi lançado concurso para a prestação de serviços
de um Revisor Oficial de Contas, cujo critério de seleção assentou no preço mais baixo.
Com base nos critérios de seleção foi proposto adjudicar a prestação de serviços à empresa P. Matos
Silva, Garcia JR P. Caiado & Associados.
Posta a votação esta proposta foi aprovada por unanimidade.

6. Relatório de gestão - Proençatur, E.M.
O Presidente da Câmara introduziu o tema informando que o resultado das contas é sensivelmente
igual ao do ano anterior, com um ligeiro decréscimo dos proveitos. Referiu que a Lei obriga a vender,
concessionar ou internalizar empresas municipais que apresentem resultados negativos nos últimos
3 anos, o que é o caso da Proençatur.
Em reunião com o Secretário de Estado da Administração Local deu conta que já tentaram vender
duas vezes, mas sem sucesso. Quanto à opção de internalizar, a solução também não é linear, uma
vez que este tipo de operação tem sido chumbada pelo Tribunal de Contas e não se enquadra nos
objetivos da Câmara. Tem assim vindo a adiar-se o problema, na busca de melhores alternativas.
Uma das hipóteses em cima da mesa é criar um Hotel Escola, em Parceria com uma instituição de
ensino superior, dotando-a de uma cozinha ultra moderna, com cozinheiro reconhecido. A intenção é
manter o Hotel aberto com as mesmas caraterísticas e continuar a procurar soluções. Vender por um
preço simbólico não é solução.
O deputado André Março considera que há duas questões que tem que ser introduzidas neste
debate. Primeiro, estar consciente que ter este património tem um custo para a Câmara, que se
traduz num défice de exploração de cerca de 150 mil euros anuais. Merece, por isso, que se
questione se vale a pena ou não ter uma infraestrutura deste tipo, e se vale, quanto é que estamos
dispostos a pagar por ela. Quanto à segunda questão, a solução que o Senhor Presidente colocou de
fazer daquele espaço uma unidade hoteleira com a vertente de ensino merece ser estudada. Se não
for possível é urgente encontrar uma entidade que garanta condições de exploração. Até lá, é
necessário reduzir ao máximo os custos de exploração e introduzir algumas melhorias, de forma a
garantir um espaço cada vez mais apelativo. Defende que sem o Hotel Proença não é a mesma coisa,
pelo que temos que mante-lo em funcionamento, enquanto continuamos à procura de uma solução
sustentável.
O Sr. Presidente da Câmara acrescentou que estamos a tentar reduzir as despesas correntes e
teremos de fazer algum investimento em melhorias de equipamentos no sentido de facilitar a venda.

O deputado Marcolino Jorge interveio para sugerir a colocação de painéis publicitários,
nomeadamente no IC8, com informação comercial das várias infraestruturas e serviços do concelho.
O deputado Francisco Grácio reconhece as grandes dificuldades que esta questão acarreta, agravada
pela interioridade e conjuntura económica dos últimos anos. Corrobora da opinião do Deputado
André Março quando diz que “Proença-a-Nova não seria a mesma coisa sem o Hotel”. Por
experiência própria tem testemunhado a vontade de particulares em pegar nesta unidade, sendo
que a Câmara tem disponibilizado toda a informação que é útil para que quem quer investir possa
estudar o dossier.
Defende que o Hotel deve manter-se em funcionamento, pois para além da sua importância
enquanto unidade hoteleira, a bancado do PSD está preocupada com os 16 postos de trabalho, os
quais representam 16 famílias. Termina dizendo que estamos solidários com todas estas
preocupações e fica satisfeito por saber que o encerramento do Hotel é a última hipótese.
O deputado Jorge Jacinto defende que o Hotel das “Amoras” é muito mais que um Hotel, é um
edifício histórico que diz muito aos proencenses. Foi a sede da Rádio Cruzeiro e onde funcionou a
Escola de Música. Apontou três soluções possíveis. A primeira, esperar que os protocolos
estabelecidos com a Câmara de Lisboa tragam muitos postos de trabalho e, com eles, hóspedes para
o hotel. A segunda, tornar a unidade em Hotel Escola. Considera uma solução muito boa, mas
encerra muitas dificuldades e implica investimentos noutras áreas, como é o caso de salas de aulas.
Neste ponto prontificou-se a estabelecer contactos com a Escola de Turismo do Estoril. Quanto à
terceira solução, aponta para a necessidade de definir uma carta turística ou projeto turístico de
grande qualidade para o Concelho. Apesar de, na sua opinião, termos seis praias fluviais, as melhores
cerejas e mais cedo, o melhor azeite, as melhores tigeladas, maranhos e história, estas
potencialidades não estão a ser vendidas como um todo. Falta uma Carta Turística que defina o tipo
de turismo que queremos para Proença-a-Nova.
O deputado André Março abordou a questão sob dois pontos de vista. Emocionalmente apetece-lhe
dizer tudo o que o deputado Jorge Jacinto disse. Racionalmente considera que temos que ser
realistas e comedidos, pois na sua opinião, Proença-a-Nova não tem grandes potencialidades
turísticas. A questão que tem que ser colocada é se Hotel é ou não imprescindível para Proença-aNova, e na sua opinião é.
Como resposta, o deputado Jorge Jacinto referiu que o deputado André Março “desconstruiu” bem a
questão, mas que ele pretende “construi-la. Temos que oferecer aquilo que os turistas procuram e
isto só é possível se acreditarmos.
A deputada Conceição Alves questionou o Presidente da Câmara acerca dos postos trabalho caso se
aplique a lei e o que tem impedido a concretização das propostas que vão surgindo para o Hotel.
O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que os dossiers do hotel são entregues a todos os que se
mostram interessados, no entanto, até à data, não têm sido concretizadas em propostas. Em relação
aos funcionários o que a lei diz é que devem ser internalizados nos quadros da Câmara. Como
encaixá-los é uma decisão que tem que ser tomada a-posteriori quando o problema surgir.
Relativamente à intervenção do deputado Jorge Jacinto, o Presidente referiu que considera injustas
as suas palavras, embora acredite que o Deputado não o tenha feito de forma intencional. Tem sido
desenvolvido muito trabalho ao nível da promoção, divulgação e animação. Temos um roteiro
turístico. Participámos em feiras nacionais e internacionais, como é o caso da BTL. O Centro de
Ciência Viva da Floresta também nos tem ajudado na promoção turística. Temos dialogado com
operadores de habitação turística e rural como complemento. Os produtos têm vindo a ser
divulgados e potenciados. Estas ações têm tido resultados, pois temos conseguido atingir taxas de

ocupação de 100% aos fins de semana. O problema está nos dias de segunda a quinta-feira, mas isso
é comum à maior parte dos hotéis do interior, à exceção das unidades hoteleiras especializadas.
Informou ainda que formalmente o concelho não tem Carta Turística, mas que se está a preparar um
Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico, o qual será apresentado muito em breve.
No que diz respeito à concorrência com os concelhos vizinhos, o Presidente da Câmara referiu que
não tem problemas em assumir que o concelho da Sertã é muito mais forte em termos de
gastronomia e hotelaria, por isso em termos estratégicos temos feito parcerias com Oleiros, através
da oferta de pacotes integrados entre o Hotel de Oleiros e o das Amoras. Com a Sertã estas ações
não nos parecem estratégicas pois em termos comparativos é muito mais forte, e numa próxima
visita o turista iria preferir, ou aconselharia, a Sertã como destino.
Para finalizar este assunto, o Sr. Presidente da Câmara considera que a grande questão que devemos
colocar é se queremos Proença-a-Nova com, ou sem Hotel. Tendo acompanhado o processo desde o
início, considera que o que está mal é a Lei, pois não devia ser aplicada indiferenciadamente, sem ter
em conta as realidades locais. Num concelho como o nosso, uma infraestrutura como o Hotel das
Amoras, é um benefício social. Quando vê algumas Câmaras com dívidas de milhares de euros, e não
acontece nada, é revoltante que se queira aplicar esta lei em municípios que não têm dívidas de
exploração, que gerem bem os dinheiros públicos, como é o caso da Câmara de Proença-a-Nova.
Nestes casos a lei não deveria ser aplicada. Deu ainda o exemplo dos municípios que gastam milhões
de euros em futebol e ninguém põe isso em causa, legalmente é possível. Defende que deve ser feito
um trabalho de sensibilização junto dos governantes no sentido de a Lei prever exceções.
O Sr. Presidente da Assembleia concluiu este ponto referindo que a grande nota que se retira das
intervenções é de que queremos Proença-a-Nova com Hotel. Na sua opinião as intervenções
trouxeram achegas de grande razoabilidade, tendo sido uma discussão muito relevante, indo de
encontro à generalidade das propostas enunciados no Relatório de Gestão. Considera que se deve
deixar de considerar o Hotel como um problema e se passe a ver nele uma mais-valia efetiva.
Posto a votação o Relatório de Gestão foi aprovado por maioria, com quatro abstenções do PSD e
uma do CDS.

7. Análise e votação dos documentos de prestação de contas de 2013.
O Sr. Presidente da Câmara interveio afirmando que em termos de execução estamos nos dez
primeiros lugares a nível nacional, com uma taxa de execução de 94% O documento repercute
rigorosamente o que temos. Recebemos uma transferência cinco milhões e oitocentos mil euros do
FEFE. Reduzimos os nossos pagamentos a dezassete dias em vez dos noventa que a lei impõe.
O deputado Victor Bairrada afirmou que estamos perante um trabalho correto, que nos descansa a
todos.
O deputado André Março teceu algumas considerações a várias rubricas e concluiu que a Câmara
está com uma boa solidez financeira, e tem uma gestão excelente comparativamente com outras a
nível nacional.
Posto a votação o documento de prestação de contas 2013 foi aprovado por unanimidade.

8. Alienação do capital social da Município na empresa Valnor.
O Sr. Presidente da Câmara agradeceu à Assembleia Municipal a introdução deste ponto na agenda
de trabalhos, justificada pela urgência de ser dada uma resposta até maio. Informou que o conjunto

dos municípios tem uma participação de 46% da VALNOR. Revelou que é intenção da maioria dos
municípios não aceitar a venda da sua participação.
Embora se prescinda de um encaixe financeiro significativo, tem-se sempre uma palavra a dizer. Para
além disso, os exemplos que temos das privatizações da EDP e da PT demonstram que os
consumidores foram claramente prejudicados. No caso em apreço, existe um estudo que prevê que
os preços subam para o dobro, após a privatização. A Associação Nacional de Municípios contratou
especialistas para assessorar as Câmaras nos processos de não privatização das suas participações.
O deputado Francisco Grácio concordou com a proposta da não alienação da participação pois
corríamos o risco de onerar os encargos do Município e os custos para os munícipes.
O deputado André Março afirmou que não há ganhos evidentes em privatizar empresas deste
género. É preferível manter a presente situação. A empresa deu lucro e recebemos os nossos
dividendos.
Posto a votação foi aprovada por unanimidade a não alienação do capital social do Município na
empresa Valnor.

Intervenções do Publico
O munícipe Vaz Marques fez uma apreciação pessoal sobre o ponto 8 da agenda afirmando que
quem vende fica sempre mais pobre.

