ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27-06-2014

No dia vinte e sete de Junho 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 dezasseis 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 André Março e Jorge Jacinto. As
justificações destas faltas foram aceites pelo Presidente da mesa.
Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.

I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O deputado Vítor Bairrada deu os parabéns ao Executivo pela organização das Festas do Município. O
cartaz diversificado, os excelentes espetáculos e o bom tempo que este ano se fez sentir,
contribuíram para o êxito das Festas, trazendo muita gente de fora, o que é um fator de dinamização
da economia e do comércio local.
Fez um apontamento muito positivo à sessão solene, destacando a homenagem feita aos
trabalhadores da Câmara. Numa época em que estamos a assistir à difamação do serviço público e
seus funcionários, homenagens como esta são de louvar.
Por último deu nota da sua participação na Reunião da Assembleia da Comunidade Intermunicipal da
Beira Baixa, que se realizou no dia 03 Junho de 2014. Informou que todos os assuntos postos a
discussão foram aprovados por unanimidade. Destacou o Plano Estratégico de Ação da Beira Baixa
2014-2020, o qual dá especial atenção à promoção da marca Beira Baixa, aos produtos
agroalimentares e à floresta.
O deputado Gil Martins deu conhecimento do andamento dos trabalhos da operação de toponímia,
que visa atribuir nomes às ruas de todas as povoações do Concelho. Informou que estão a bom
ritmo, encontrando-se mais de 900 ruas com denominação, o que equivale a mais de 1000 placas. O
facto de ter sido feito um trabalho prévio de contacto com os moradores, dinamizado pelas Juntas de
Freguesia, tem permitido que quando as propostas chegam à Comissão de Toponímia venham já com
grande consenso.
Congratulou-se também pelo êxito das Festas do Município, em especial com o espetáculo de
encerramento, que contou com a parceria entre a Banda Sinfónica do Exército, a Pirotecnia Oleirense
e o Grupo Coral de Proença-a-Nova. Fez ainda eco da surpresa manifestada pelo diretor artístico da
banda do Exército que não estava à espera do êxito que teve a sua atuação nas festas do município.
Transmitiu também o apreço por este momento cultural transmitido por gente de fora do concelho.
O Presidente de Junta de São Pedro do Esteval, Paulo Cardoso, informou que participou no Conselho
Cinegético Municipal, no qual foram apresentados os resultados de exploração e discutidas as
propostas para o período 2014-2020.

O deputado Marcolino Jorge manifestou o seu apreço à forma como foram programadas e
organizadas as Festas do Município, que muito honra os proencenses. Manifestou ainda interesse em
saber do futuro da barragem do Alvito, a cujo local acompanhou no passado uma visita de deputados
da Assembleia da República. Em sua opinião este tema merecia ser trazido à discussão nesta
Assembleia.
O deputado Francisco Grácio reforçou os elogios feitos à forma como decorreram as festas do
município, endereçando, por isso, os parabéns à Camara. Na sua opinião notou-se uma melhoria
bastante positiva do programa das festas relativamente aos anos anteriores.
Deixou também uma nota à forma como decorreu a sessão solene, destacando o conteúdo dos
discursos e a brilhante iniciativa da Camara em homenagear os funcionários mais antigos.
Por último, deixou o desafio de para o próximo ano o programa conciliar as comemorações de
âmbito mais civil com as religiosas, nomeadamente na Capela de Santo António.
O Presidente da Câmara agradeceu os elogios feitos às Festas do Municípios, referindo que estas
palavras de reconhecimento devem ser dirigidas aos funcionários da autarquia, que se empenharam
de forma exemplar.
Em relação ao dia do Município, deixou palavras de apreço à postura irrepreensível da oposição.
Referiu que ficou bem patente que a nossa bandeira é o concelho, facto que só nos prestigia a todos.
Quanto à questão da Barragem do Alvito, o Presidente da Câmara lembrou que os investimentos
estiveram praticamente a iniciar-se, tendo sido cancelados com a mudança de prioridades do atual
governo. Entretanto, com a privatização da EDP, considera ainda mais difícil que seja retomada esta
questão, pois não crê que a empresa tenha intenção em investir no Alvito. Tal não invalida de
continuarmos a lutar pela concretização deste projeto, mas sendo uma concessão da EDP, só esta
empresa o poderá fazer.

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 21 de Abril 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 Presidente da Câmara destacou algumas obras mais relevantes, nomeadamente a conclusão das
obras de saneamento em Moitas e a conclusão da empreitada de requalificação do parque das feiras
e mercados da Senhora das Neves. Em termos de projetos destacou o Projeto de Grande Rota
Concelho de Proença-a-Nova e o Estudo Parque Temático contíguo ao Centro de Ciência Viva da
Floresta. Informou que a execução da receita do orçamento é de 52,75% e a execução da despesa é
de 36,77 % à data 20/06/2014.

3. Informações ao abrigo de competências delegadas.
O Presidente da Câmara informou que se trata de um concurso público para aquisição direta de
seguros. Como é uma despesa plurianual, por três anos, é necessário trazer o assunto à Assembleia
Municipal. O concurso público está a decorrer.

4. Informação sobre o Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico.
O Presidente da Câmara introduziu o tema referindo que a apresentação do Plano já foi feita no dia
do Município. Pretende-se valorizar a marca Proença e dar retorno aos que investem no concelho em
termos turísticos. Referiu ainda que o Plano não é um documento fechado, que está aberto a
sugestões.
O deputado Victor Bairrada deu os parabéns ao Executivo pela qualidade do documento. Na sua
opinião este documento devia ter sido feito logo quando se perspetivou a abertura da Estalagem,
cujo objetivo foi ser o motor do turismo local. O documento apresenta uma política e uma ideia clara
do que queremos fazer e como fazer.
O Sr. Presidente da Mesa acrescentou que estamos perante uma excelente iniciativa e o importante
agora é operacionalizar o Plano.
O deputado Francisco Grácio lembrou e releu a declaração de voto do Vereador Jorge Tomé na
Sessão de Câmara em que este tema foi abordado.
O Sr. Presidente da Câmara encerrou o tema afirmando que é um trabalho exclusivo dos técnicos da
Câmara, coordenado pela Dr.ª Carla Mendonça e Dr.ª Inês Cardoso. É, por isso, um documento muito
ajustado à nossa realidade. Para além de beneficiar do conhecimento profundo que temos do nosso
território, o facto de ter sido feito internamente permitiu poupar muito dinheiro.
O deputado Gil Martins destacou o Parque Temático como o elemento catalisador deste Plano.
Questionou, por isso, o Presidente da Câmara sobre a possibilidade de estar pronto em 4 anos.
O Presidente da Câmara considera que sim. A estratégia passa por preparar o Plano quanto antes, de
forma a tê-lo pronto e em condições de o submeter logo que abram as candidaturas ao novo Quadro
Comunitário. Jogamos assim por antecipação, num período em que, por norma, ainda há poucas
candidaturas e, por isso, temos maior probabilidade de apoio.
Em termos de comparticipação prevê-se que atinja valores na ordem dos 80%, e um investimento a
rondar os 2,5 a 3 milhões de euros. O nosso objetivo é dar ao Parque um carácter de âmbito
nacional.

5. Delegação de competências do Município nas Freguesias.
O Presidente da Câmara informou que se trata de possibilitar a abertura e manutenção dos vários
polos culturais e bibliotecas. Pretendemos transferir verbas de modo a possibilitar a abertura
durante todo o ano e isso só é possível com delegação de competências nas freguesias.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

6. Consolidação de contas do Município relativas ao ano de 2013.
O Sr. Presidente da Câmara passou a palavra ao técnico da contabilidade Dr. Luís Ferreira, que em
síntese explicou que se tratava de juntar num único documento as participações da Câmara nas
várias entidades, de acordo com a nova lei das finanças.
Posto a votação o documento foi aprovado por unanimidade.

III. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”
Não houve pedidos de intervenção do público.

No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade.

