ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016
No dia 16 de dezembro de 2016, reuniu no salão da Biblioteca Municipal, na freguesia de S. Pedro do
Esteval, a Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a presença dos membros indicados na respetiva ata da
sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada Lei, e por ter sido deliberado pela maioria dos membros
presentes, foram aprovadas em minuta, as deliberações dos pontos que se transcrevem: ----------------

3. Compromissos plurianuais-autorização prévia
Nos termos e para os efeitos consignados na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 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. Compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de competências
Presente informação sobre os compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de
competências desde seis de julho de 2016. ----------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------

5. Relatório e parecer sobre a situação económica e financeira do município
Presente Relatório e Parecer do Auditor Externo que explana a situação financeira do Município no
período compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho do corrente ano. ------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------

6. Proençatur - Empresa de Turismo de Proença, E.M transferência para cobertura de resultados.
Autorização de compromisso plurianual
Considerando o balanço e demonstração de resultados previsional para o ano de 2016 foi deliberado
por unanimidade, transferir para a Proençatur - Empresa de Turismo de Proença, E.M. a importância
de trezentos e dezassete mil, novecentos e seis euros e oitenta e nove cêntimos, para cobertura de
resultados negativos, conforme estatuído no artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e
autorizar a assunção do compromisso plurianual. -------------------------------------------------------------------Foi, ainda, deliberado por unanimidade, a transferência até ao valor de quarenta mil euros até ao
final do corrente ano, sendo o remanescente transferido após o encerramento de contas, pelo
diferencial que resultar do resultado líquido do exercício e da transferência já realizada. -----------------

7. Discussão e aprovação do Orçamento 2017, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal
Nos termos das alíneas a) e o) do n.º 1 do artigo 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 2017 e
Mapa de Pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Moção: Taxas de servidão agrícola a partir de estradas Nacionais e Regionais-Revogação do
artigo 63.º da Lei n.º 34/2015, de 27/04 e dos artigos 3.º, 4.º e 5.º da Portaria n.º 357/2015, de 14
de outubro
Moção: “Pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, a Assembleia da República deliberou a aplicação de
taxas às serventias de passagem e acesso a propriedades agrícolas e a quaisquer estabelecimentos
com acesso por estradas nacionais e regionais. -----------------------------------------------------------------------A regulamentação da aplicação destas taxas foi feita pela Portaria n.º 357/2015, de 14 de outubro, e
desde então, está em aplicação. ------------------------------------------------------------------------------------------Esta medida revela-se absolutamente injusta porquanto as propriedades agrícolas e respetivos
acessos já lá estavam antes da construção das estradas sobre os caminhos existentes. Além disso, se
durante mais de 140 anos, nunca se pagaram taxas, até porque muitas das expropriações dos
terrenos para as estradas nunca foram pagas aos seus proprietários, revela-se uma injustiça a
aplicação destas taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, propõe-se à Assembleia Municipal de Proença-a-Nova que aprove a presente proposta de
Moção no sentido da revogação das normas relativas a estas taxas. --------------------------------------------Mais solicitamos que esta Moção seja enviada ao senhor Presidente da República, ao Senhor
Presidente da Assembleia da República, ao senhor Primeiro-Ministro, ao Senhor Ministro das Obras
Públicas, ao Senhor Ministro que tutela as Infraestruturas de Portugal, a todas as Câmaras e
Assembleias Municipais, a fim de se criar u movimento nacional tendente à revogação da Lei
referida, designadamente o artigo 63.º da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, e os artigos 3.º, 4.º, e 5.º
da Portaria n.º 357/2015, de 14 de outubro” Tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a
Moção acabada de transcrever. --------------------------------------------------------------------------------------------

9. Moção-Ausência de redução de Portagens na A13
Moção: ”Considerando que a Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria-CIC
Portugal 2020-aprovou, no dia 1 de Julho de 2015, uma alteração da Deliberação relativa à
diferenciação positiva, no âmbito do Portugal 2020. ----------------------------------------------------------------Considerando que o Governo anunciou, recentemente, a aplicação de 15% de desconto a todos os
veículos que circulem, a partir de 01 de Agosto, em algumas auto estradas, localizadas no interior do
país e no Algarve e não incluiu a A13. -----------------------------------------------------------------------------------Considerando que a A13 é uma autoestrada dividida em dois troços, um dos quais liga o
Entroncamento a Coimbra, passando em concelhos como, Alvaiázere, Ansião, Figueiró dos Vinhos ou
Penela, estendendo-se a sua obrigatória, influência de utilização a outros concelhos, entre os quais
Castanheira de Pêra, Pedrógão Grande, Sertã e Proença-a-Nova. -----------------------------------------------Considerando que o Concelho de Proença-a-Nova e também todos os restantes atrás referidos estão
classificados como concelhos de baixa densidade para efeitos de aplicação de medidas de
diferenciação positiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando que o valor cobrado em cada portagem é já de si muito elevado, traduzindo-se em
prejuízos económicos e financeiros para as empresa e famílias do concelho de Proença-a-Nova e da
região que pretendam utilizar aquela via nas suas deslocações, nomeadamente, a Coimbra para
efeitos de estudos, consultas médicas ou negócios. -----------------------------------------------------------------Considerando que a A13 é uma via que pode assumir uma enorme relevância na competitividade do
nosso concelho que enfrenta, tal como todos os suprarreferidos, o drama do despovoamento, da
dificuldade na captação de investimento e da falta de oportunidades para a fixação dos mais jovens. Neste contexto vê-se com alguma perplexidade que a A13 fique excluída deste regime de desconto,
pelo que a Assembleia Municipal de Proença-a-Nova vem sensibilizar o governo para as repercussões
negativas que esta exclusão acarreta para o nosso Concelho”. Tendo sido deliberado por
unanimidade aprovar a Moção acabada de transcrever. ------------------------------------------------------------

São Pedro do Esteval, 16 de dezembro de 2016

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

