ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30-11-2015
No dia trinta de novembro de dois mil e quinze, 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 e trinta minutos o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos
da sessão ordinária da Assembleia Municipal, saudando todos os presentes, a quem endereçou votos
de Boas Festas, nesta que é a nossa última reunião antes do Natal. --------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se a ausência dos Deputados José António Tavares Branco e André
Março. 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 Victor Bairrada começou por apresentar um voto de pesar pelas vítimas dos atentados
terroristas de Paris, que não deixaram ninguém indiferente. Destacou a assinatura do contrato entre
a Câmara e a empresa “Procerâmica” que prevê a instalação de uma unidade industrial no PEPA e a
criação de sessenta postos de trabalho no concelho. Deu conta do aumento significativo da procura
do serviço de análises de vinho do laboratório do Centro de Ciência Viva, o que contribui para a
sustentabilidade da Instituição. Realçou a criação da secção de atletismo na Associação Desportiva
de Proença-a-Nova, proporcionando mais competências para a manutenção da forma física dos
munícipes. Por fim desejou um bom trabalho ao novo Governo em prol do país e dos portugueses. --O presidente de Junta Joaquim Farinha congratulou o Executivo pela instalação no concelho da
empresa “Procerâmica”. Solicitou ao Executivo uma atenção especial para a reparação da barragem
da Fróia que apresenta fissuras no paredão, a fim de reverter a áurea que esta praia fluvial teve
anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio, em nome da bancada do PSD, desejou as Boas festas ao Executivo,
mesa, colegas deputados e respetivas famílias. Referiu que em boa hora o município levou a bom
porto a criação de postos de trabalho no PEPA. Congratulou-se pelas ações de desenvolvimento do
concelho e criação de emprego. ------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara em relação ao problema da praia fluvial da Fróia informou que esta
apresenta alguns problemas técnicos que a Câmara vai procurar resolver nomeadamente ao nível do
caudal da ribeira e do paredão, que está degradado. Quanto à afluência de pessoas lembrou que há
mais concorrência com outras praias fluviais, e que dificilmente a Fróia voltará a ter a mesma
afluência que teve no passado, que era das únicas na Região. Recordou que foram feitos alguns
investimentos na área envolvente da praia por exemplo no parque infantil e na zona do bar. ----------O Sr. Presidente da mesa da Assembleia encerrou este período lembrando que estas questões da
água e ambientais estão no momento a ser debatidas em Paris na Cimeira do Ambiente que ali
decorre, e que para a humanidade são de importância mundial. ------------------------------------------------II. PERÍODO DA “ORDEM DO DIA” ----------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 25 de setembro de 2015 ------------------Uma vez que foi enviada previamente a todos os deputados, o Sr. Presidente da Mesa dispensou a
sua leitura e questionou se havia algum comentário ou sugestão. Introduzidas as alterações

apresentadas pela bancada do PSD, a mesma foi posta a votação tendo sido aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------O Sr. Presidente da Câmara destacou as seguintes atividades: ---------------------------------------------------

A requalificação do pavilhão do Lote P0 frações C a G; ----------------------------------------------------



A execução da construção da ETAR no Vale Porco; ---------------------------------------------------------



A requalificação do largo da devesa e espaço urbano-Rua do Comércio em Sobreira Formosa;



As pavimentações em vários locais da rede viária do concelho; ----------------------------------------



Intervenções várias, decorrentes das enxurradas provocadas pelo temporal nas Fórneas e
Esfrega; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Limpeza de caminhos florestais nas áreas das freguesias de Sobreira e Alvito, S. Pedro do
Esteval e Montes da Senhora; -----------------------------------------------------------------------------------



Conclusão de trabalhos de execução de cozinha partilhada em edifício de serviços do PEPA; --



Requalificação do largo contíguo ao centro social de Moitas; -------------------------------------------



Construção de telheiro para forno e zona de apoio na Associação de Vale d’Água; ---------------



Requalificação de calçadas nas Corgas; ------------------------------------------------------------------------



Construção de muros de contenção em novo arruamento no Malhadal; -----------------------------



Projeto de desenvolvimento da ARU (Área de Regeneração Urbana) em Proença-a-Nova; -----



Dois dias de festa no largo do Poço Redondo, nos dias 26 e 27 de setembro, em Sobreira
Formosa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A participação de 250 atletas nos dias 3 e 4 de outubro no I Troféu de orientação Pedestre de
Proença-a-Nova; -----------------------------------------------------------------------------------------------------



Passeio Sénior à Nazaré com 707 idosos do concelho; ----------------------------------------------------



Os vídeos “Mergulhos que despertam sentidos” e “Proença-a-Nova-Sabores genuínos” que
foram distinguidos com uma menção honrosa; -------------------------------------------------------------



As tertúlias que regressaram no dia 14 de outubro; -------------------------------------------------------



A escalada nas Portas do Almourão; ---------------------------------------------------------------------------



A sessão de boas vindas ao corpo docente no auditório municipal; -----------------------------------



O passeio pedestre “Rota dos Lagares”. -----------------------------------------------------------------------

Por fim informou que a execução do orçamento da receita se situa nos 83,67% e a execução da
despesa é de 73,08% à data de 24 de novembro de 2015. ---------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio destacou a sessão de boas vindas ao corpo docente como uma
excelente iniciativa, corroborando a proposta do vereador Jorge Tomé e desejando que esta
iniciativa venha a ter continuidade. Congratulou-se pelo passeio pedestre “Rota dos Lagares”
destacando o seu cariz solidário com os Bombeiros. ----------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada destacou o valor cultural das tertúlias que se realizam mensalmente no
Hotel das Amoras, nomeadamente a ultima que abordou a questão da demografia, que contou com
a presença de destacados académicos. Em relação à temática do azeite, chamou a atenção para os

produtores se prepararem melhor para os impactos que as alterações climáticas estão a ter na
qualidade e quantidade do azeite na nossa zona. --------------------------------------------------------------------3. Análise e aprovação: Compromissos plurianuais-autorização genérica -----------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata de cumprir a lei de compromissos. --------------------Nos termos e para os efeitos estatuídos na alínea c) do nº1 do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de
fevereiro, na sua atual redação, foi deliberado por unanimidade, conceder autorização prévia
genérica e assunção de compromissos plurianuais por parte da Câmara Municipal, nos exatos termos
apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Informação sobre os compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de
competências ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------5. Autorização compromisso plurianual-concurso público de fornecimento de gasóleo rodoviário --O Sr. Presidente da Câmara informou que, devido aos montantes envolvidos, tem de ser feito um
concurso internacional, no mínimo com três meses de antecedência. Tem sido feito por dois anos. --Em conformidade com o preceituado no art.º 6º da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual
redação, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a assunção de compromisso plurianual
inerente ao concurso público de fornecimento de gasóleo rodoviário. -----------------------------------------6. Taxa Municipal de direitos de passagem-2016 -------------------------------------------------------------------O Sr. 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. Além disso, não cobrar taxa
dá argumento para exigir a colocação de antenas para garantir cobertura, como aconteceu já em S.
Pedro, Cunqueiros, Fórneas e Vale d’Água. ----------------------------------------------------------------------------Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi
deliberado por unanimidade, não fixar a taxa municipal de direitos de passagem para o ano de 2016.
7. Unidade de execução de S. Bartolomeu-Aprovação do relatório de ponderação e da delimitação.
Para conhecimento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que decorreu o período de discussão pública e não houve
qualquer pedido de alteração. Será aprovado de acordo com o PDM. -----------------------------------------8. Ratificação do Regulamento de Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local 2014” ------------O Sr. Presidente da Câmara informou que esta ratificação pretende alterar o Regulamento para dar
mais prémios e de menor montante, permitindo que mais pessoas tenham acesso a prémios. ---------A deputada Conceição Alves chamou a atenção para a reposição de raspadinhas nos
estabelecimentos comerciais de modo a evitar que se esgotem. ------------------------------------------------Nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi
ratificado, por unanimidade, o Regulamento do Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Apreciação e votação da proposta de fixação da participação variável do imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) para 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Câmara propôs que se mantivessem os valores. A redução dos valores iria
beneficiar poucos munícipes e as Câmaras que, em anos anteriores, optaram por valores mais baixos
voltaram a repor os valores máximos em virtude de não ter produzido os resultados pretendidos. ----Nos termos do art.º 26 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foi presente a proposta da Câmara
Municipal, propondo que a participação variável de IRS para o município se fixe em 5%. -----------------A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal, fixando no
Município de Proença-a-Nova a taxa de participação de IRS em 5% ao abrigo do disposto nas
disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1 do art.º 33º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------10. Apreciação e votação da proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) para 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que a Câmara aplica as taxas mínimas previstas na lei. Além
disso, e uma vez que a Lei o veio permitir, propõe-se reduzir o IMI em 15% para as famílias com dois
ou mais dependentes a cargo, o que é um bom apoio e um sinal positivo para quem tem mais
dependentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do n.º 5 do art.º 112 do código do Imposto Municipal sobre imóveis foi presente a
proposta da Câmara Municipal propondo para o ano de 2015 e a liquidar em 2016 a fixação da taxa
mínima prevista na lei a saber: --------------------------------------------------------------------------------------------a) 0,3 Para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI; ---------------------------------------------b) 0,5 Para os restantes prédios urbanos; ------------------------------------------------------------------------E a redução de 15% para os agregados familiares com dois ou mais dependentes a cargo em
conformidade com o previsto no n.º 13 do art.º 112.º do CIMI. --------------------------------------------------A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal, fixando no
Município de Proença-a-Nova a taxa mínima prevista na lei para os prédios urbanos e a redução de
15% para os agregados familiares com dois ou mais dependentes, ao abrigo das disposições
conjugadas da alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º e das alíneas c) e d) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------11. Proençatur - Empresa de Turismo de Proença, E.M transferência para cobertura de resultados -Considerando o balanço e demonstração de resultados previsional para o ano 2015 o Sr. Presidente
da Câmara propôs uma transferência de €281.665,84 para cobrir prejuízos de exploração e
empréstimo ao Instituto de Turismo de Portugal. Propôs que até ao final do ano se faça uma
transferência de €64.500,00 e o remanescente após o encerramento de contas pelo diferencial que
resultar do resultado líquido do exercício e da transferência já realizada. Referiu que foi um ano
bastante positivo quer nas dormidas quer na restauração, batendo recordes ao nível das taxas de
ocupação. No entanto chamou a atenção para os investimentos avultados de que o Hotel necessita,
nomeadamente ao nível do AVAC e da eficiência energética. -----------------------------------------------------Posto a votação foi deliberado por unanimidade aprovar a cobertura de resultados no valor estimado
de €281.665,84, devendo ser efetuada uma transferência até ao valor de €64.500,00 até ao final do
corrente ano e o remanescente após o encerramento de contas, pelo diferencial que resultar do
resultado líquido do exercício e da transferência já realizada. ----------------------------------------------------12. Alienação da Participação Social na “Proençatur-Empresa de Turismo, E.M”, bem como dos
Equipamentos - Tenda e Cozinha, que funcionam e apoio ao “Hotel das Amoras” - 2ª Proposta de
alteração à minuta do Programa de Procedimento de Hasta Pública - Anexo III ----------------------------

O Sr. Presidente da Câmara explicou que no seguimento da ultima Assembleia se pretende
inviabilizar a alteração para outro fim que não o ramo hoteleiro agravando de 50% par 100% do valor
de arrematação determinado pelo procedimento. ------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto questionou o Sr. Presidente da Câmara se já havia comprador para o hotel
e o ponto de situação do plano de turismo. ---------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente respondeu que houve contactos por parte de um grupo inglês, outro moçambicano,
da família Rodrigues e um grupo hoteleiro português. Referiu que, embora a obrigatoriedade de
alienação possa não se colocar no futuro, na sua opinião não se perde nada em avançar com a hasta
pública, na medida em que o hotel só será entregue se forem acauteladas as condições impostas no
caderno de encargos, além de que a Câmara terá sempre a ultima palavra. Quanto ao plano de
turismo informou que estão a ser elaboradas as rotas em estreita ligação com os privados. -------------O deputado Jorge Jacinto propôs a criação duma carta turística integrada a nível regional, em rede
com as praias fluviais e aproveitando o turismo de inverno. Defende que hotel tem que estar ligado a
qualquer coisa e ter mais-valias que outros não têm. ---------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara respondeu que enquanto for gerido por uma empresa pública
dificilmente terá o espirito concorrencial que o hotel precisa. Em sua opinião será sempre melhor
gerido por um privado do ramo. Além de que a viabilidade passa por aumentar mais vinte a trinta
quartos. Quanto aos bares das praias fluviais referiu que mais cedo ou mais tarde a Câmara terá de
pagar para os ter abertos, dois ou três meses de funcionamento por ano não é rentável para um
privado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 1 do artigo 61 da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a 2ª proposta do órgão executivo
de alteração à minuta do Programa de Procedimento de hasta Pública Anexo III, para alienação da
totalidade do capital social da Proençatur-Empresa de Turismo E.M, bem como dos equipamentosTenda e Cozinha que funcionam como apoio ao estabelecimento hoteleiro denominado “Hotel das
Amoras” foi aprovada por maioria, com os votos contra dos membros Conceição Alves, Jorge Jacinto,
Carlos Gonçalves e abstenção de Francisco Grácio, proceder à alienação, tendo em consideração a
proposta de alteração apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------13. Discussão e aprovação de Orçamento 2016, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal -------O Sr. Presidente da Câmara começou por informar que o Dr. Luís Ferreira estava ao dispor da
Assembleia para esclarecer quaisquer dúvidas técnicas dos deputados. ---------------------------------------Acrescentou que é um orçamento realista, permite uma execução no final do ano na ordem dos 90%,
espelhando a realidade, sem números falaciosos. Não inclui os projetos com candidaturas a
participação comunitária, como sejam a eficiência energética nas piscinas municipais. Informou que
as grandes obras previstas são no PEPA, com o pavilhão para a “Procerâmica”, no Hotel das Amoras,
no edifício contiguo à Câmara para a empresa “Outsystems” e as obras de requalificação na Sobreira
Formosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada afirmou que este orçamento permite manter o IMI nos valores mínimos
e ainda fazer algum investimento. Apresenta um aumento de 300 mil euros em relação ao anterior e
garante contas equilibradas no futuro. ----------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto realçou a capacidade deste orçamento garantir condições de
sustentabilidade e conforto nas despesas correntes. Num Concelho com as características do nosso,
este orçamento devia, em sua opinião, prever algum apoio ao comércio local, que está em
derrapagem total. Preocupa-o a deslocalização da “Outsystems” do centro da vila, que fica sem vida
a partir do meio-dia. O comércio local é a forma de sobrevivência de muitas famílias.” As raspadinhas

no Natal, são um bom exemplo de ajuda, mas é necessário encontrar outras formas. A deslocalização
da Câmara também não ajudou, bem como a falta de estacionamentos nas ruas. --------------------------O Sr. Presidente da Câmara respondeu que a Câmara investiu nos parques de estacionamento junto
dos correios, nas traseiras do edifício da antiga Câmara e no estacionamento do Parque Urbano,
todas áreas situadas no centro da vila. Considera que os comerciantes têm que se adaptar aos novos
tempos e dinâmicas comerciais, referindo que quem o fez saiu-se bem. Referiu, ainda, que há um
projeto para o mercado municipal, que espera vir a enquadrar no novo quadro comunitário. Em
conclusão, referiu que para podermos ajudar, os comerciantes têm de querer ser ajudados, ter
iniciativas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A deputada Cristina Catarina afirmou que os donos dos comércios deviam adaptar as horas de
funcionamento à disponibilidade dos clientes para as compras. -------------------------------------------------Nos termos das alíneas a) e o) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi aprovado por unanimidade, o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2016 e
Mapa de Pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO --------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------

No final da sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade -------------------

