ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16-09-2016
No dia dezasseis de setembro de dois mil e dezasseis reuniu, em sessão ordinária, no edifício dos
Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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 dos seguintes deputados: António Gil Martins Dias,
Francisco Manuel Martins Grácio e Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves. A justificação destas faltas foi
aceite pelo Presidente da mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------Tendo sido convocado e encontrando-se presente o cidadão que ocupa o quarto lugar efetivo na lista
ordenada da candidatura do Partido Social Democrata para a Assembleia Municipal de Proença-aNova, inerente às últimas eleições autárquicas, o senhor Paulo Jorge Ribeiro, portador do cartão de
cidadão n.º 8153607, válido até 14-07-2020, foi pelo senhor Presidente da Mesa, após ter sido
verificada a sua identidade e legitimidade para o preenchimento da vaga, investido no mandato de
deputado da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova integrando em definitivo o órgão deliberativo
municipal e, tendo iniciado de imediato as suas funções passou a tomar parte nos trabalhos da
presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Deputado Vítor Bairrada, após saudar todos os presentes, dando as boas vindas ao colega Paulo
Ribeiro, iniciou a sua intervenção com a questão do encerramento de Instituto de São Tiago. Referiu
que é uma notícia bastante triste, mas esperada e que deve ser tratada de forma séria e construtiva,
não fazendo do assunto política, mas procurando minimizar os problemas e encontrar soluções. A
este respeito acusa o PSD de fazer precisamente o contrário com os comunicados da distrital e da
concelhia, onde foram expressas afirmações que não correspondem à verdade e são, na sua opinião,
baixa politica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que, sendo a falta de alunos a causa para o encerramento, um problema que se vinha
agravando de ano para ano, afirmou que é preciso ter muito cuidado com as afirmações que se
fazem. Lembrou que já há vários anos a Escola vinha a funcionar com turmas com número de alunos
abaixo do previsto na lei e, apesar de permitidas ainda no governo do PSD, já não eram financiadas,
situação que originou um duro golpe para a saúde financeira da Instituição. ---------------------------------Relativamente ao Município deu os parabéns pela aquisição de um carro elétrico, considerando que
este deve ser o futuro, com soluções alternativas do ponto de vista de eficiência energética. -----------Quanto às alterações do IMI, lembra que apresentou a questão quer na Comunidade Intermunicipal,
quer aqui na Assembleia, dando conta de algumas injustiças que a nova Lei veio abrir,
nomeadamente deixando de fora muitas pessoas que podem pagar, dado exemplo dos imigrantes
que têm cá património imobiliário, mas como não apresentam rendimentos no País deixam de pagar.
Faz votos para que as alterações previstas acautelem estas situações, e concorram para uma maior
justiça fiscal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em relação ao incêndio que atingiu o concelho, referiu que foi uma calamidade com avultados
prejuízos, principalmente para as pessoas que não tinham outros rendimentos. Deixou um
agradecimento e louvor a todos os que estiveram no combate, muitas vezes em situações extremas
de grande aflição, destacando o papel da Junta de Freguesia na evacuação de pessoas, dos
bombeiros, dos sapadores e da Câmara Municipal, quer no ataque ao incêndio e rescaldo, quer
depois no apoio às pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Considera que se devem tirar conclusões do que se passou, nomeadamente ao nível da prevenção,
dando o exemplo dos terrenos que estavam limpos, onde foi possível controlar as chamas. Defende
que tem que haver consequências sobre os proprietários que não limpam os terrenos, assim como
punições aos madeireiros que não retirem os sobrantes, concluindo que tal deverá ser controlado
pelas autoridades competentes para autuar e não por denúncia de particulares. ---------------------------Deu conta das atividades do Centro de Ciência Viva da Floresta referindo que foi o ano com mais
visitantes e mais atividades, no total mais de 50. --------------------------------------------------------------------Por fim deu os parabéns à Camara Municipal pelas obras na Sobreira Formosa, considerando que é
uma boa obra do ponto de vista arquitetónico e mais uma promessa cumprida. ----------------------------O deputado Jorge Jacinto, após cumprimentar todos os presentes e de modo especial o seu colega de
bancada Paulo Ribeiro, a quem desejou as boas vindas, abordou o assunto do Instituto de São Tiago.
Refere que ninguém na Assembleia, nem no concelho estava preparado para este desfecho e
defende que cada um deve assumir o que foi dito e escrito sobre o assunto, pelo que esclarece a
posição da bancado do PSD a este respeito. ---------------------------------------------------------------------------Em primeiro lugar, critica a forma como foi comunicado o encerramento da escola, por email e no
ultimo dia. No seu entender não são forma de tratar assuntos desta natureza, ainda mais vindos de
um governo que até cria unidades de missão para desenvolver o interior. O interior precisa de uma
outra visão muito mais humana do que o que foi feito. ------------------------------------------------------------Em segundo lugar, afirma que o problema do Instituto de São Tiago assenta muito naquilo que são as
preocupações dos pais e dos funcionários, e em todo o reboliço que se cria à volta das crianças, a
matéria-prima, em sua opinião, mais cara e escassa do concelho. Considera que, apesar de tudo, a
integração dos alunos que optaram por vir estudar para Proença-a-Nova correu muito bem, pelo que
deu os parabéns ao executivo Camarário, a todos os que estiveram envolvidos, e de forma muito
especial à direção do Instituo de S. Tiago que soube resolver o assunto muito bem. -----------------------Como ultimo ponto, questiona como estão a ser tratados os problemas a montante, considerando
que é aqui que está o cerne da questão, e tem que ver com uma questão de antecipação e
planeamento. Em sua opinião não houve planeamento nestes últimos anos para que esta situação da
falta de crianças fosse revertida, tanto nos governos do PSD e do PS, mas também no executivo
camarário, que há 12 anos atrás prometia mudança. Afirma que se esta era a mudança, não era isto
que as pessoas queriam, e reafirma que é um problema de planeamento de médio e longo prazo.
Defende que Proença-a-Nova precisa que as pessoas se juntem de forma coordenada e que discutam
o que se quer para 2020, 2030. Acredita que este é o caminho, e o discurso da inevitabilidade do” é
assim”, “estamos no interior” para ele não se aplica. ---------------------------------------------------------------Para concluir o tema, reforçou, no entanto, tudo o que foi feito, enaltecendo as medidas tomadas
pelo executivo, na pessoa do seu Presidente João Lobo, pela vereação, que inclui o vereador do PDS,
e a forma muito profissional como a Cooperativa tratou do assunto com as pessoas envolvidas. ------Relativamente aos incêndios enalteceu o grande espirito de cooperação entre toda a proteção civil,
no qual inclui bombeiros, executivo municipal, sapadores, junta de freguesia, mas também todos
aqueles munícipes que deixaram tudo e andaram várias noites, é de louvar. Defende que é preciso ir
muito mais longe, dizendo que Proença-a-Nova tem que ter uma política municipal da floresta já

que, a nível nacional, não há uma política nacional da floresta. Insiste que se os outros não fazem,
Proença-a-Nova deverá faze-lo até porque, nos últimos 10 anos, Proença-a-Nova teve um Presidente
muito empenhado e muito solidário com este tema. E, por isso, fica estarrecido quando há ignições e
arde tudo porque não há uma política de limpeza. Concluiu que é uma questão que exige que se
comece já a trabalhar porque o próximo Verão é já daqui a um ano. -------------------------------------------O deputado André Março, após cumprimentar todos os presentes, teceu alguns comentários ao que
foi dito pelos anteriores deputados. Em primeiro lugar começou por dizer que há uma contradição
clara: ou temos uma perspetiva fatídica e negativista, ou temos perspetiva construtiva sobre o
futuro. Na sua opinião o futuro não se constrói com planos de 20/30 anos, como no tempo da união
soviética, tem que se trabalhar num tempo muito mais curto, onde as variáveis e as perspetivas são
muito mais incertas, e isso constrói-se com ação. --------------------------------------------------------------------Como segundo ponto, voltou à questão da escola. Não querendo entrar no debate sobre o porquê de
todos os anteriores governos não perceberem, nem delinearem sobre o que estava a acontecer em
todo o interior do País, com perdas sistemáticas de população e com consequências em toda a rede
escolar, a questão que interessa no momento é perceber como foi tratado o assunto do Instituto de
S. Tiago, num contexto em que não era viável a sua continuidade enquanto unidade escolar. Em sua
opinião o município fez tudo para que a integração nas unidades escolares de Proença-a-Nova
ocorresse de forma racional e ordenada, minimizando os impactos sobre as famílias e crianças. ------Continuou referindo que ultrapassado este problema mais imediato, a segunda questão que
interessa é perceber o que é que a Câmara pode fazer daquele espaço para o futuro, que teve uma
importância social e económico de grande relevo na vila da Sobreira Formosa. O caminho passa por
dar àquele espaço outro fim, provavelmente social, permitindo criar postos de trabalho e oferecer
serviços às pessoas que deles necessitam, e assim dinamizar o tecido económico e social da
localidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Outro ponto que abordou prende-se com um aspeto que considera crucial, ou seja, o que está a ser
feito para fixar pessoas. Defende que é com investimento privado, com dinâmicas empresariais que
permitam criar postos de trabalho, criar riqueza e fixar pessoas e nisto a Câmara Municipal tem
estado muito empenhada. Nas suas palavras, a estratégia tem que ser planear hoje, trabalhar hoje,
conseguir hoje, porque há uma competição e uma concorrência muito feroz, que exigem ação.
Proença-a-Nova disputa os investimentos com os concelhos ao lado, e aquele que oferecer melhores
condições é o que vai captar investimento. ----------------------------------------------------------------------------Para terminar, referiu que não merece a pena criar debate político com uma situação que é real e
incontornável, o fecho daquela escola. E das duas formas de reagir, com emocionalidade ou com
racionalidade, defendeu o racional; ou seja, fechou uma escola, fez-se o que tinha que ser feito com
os alunos, professores e funcionários, e agora é preciso procurar soluções, assentes em investimento
com futuro, que permitam criar riqueza e fixar pessoas. -----------------------------------------------------------O Deputado Paulo Ribeiro, após cumprimentar todos os presentes, contrapôs o que o deputado
Victor Bairrada disse acerca do insuficiente número de alunos, lembrando que a lei permite que as
escolas abram turmas com número reduzido de alunos, e deixa a questão de quantos escolas com
turmas em descontinuidade não seriam fechadas no País. Questiona ainda o deputado acerca das
medidas do PS para resolver a situação, já que acusa o PSD de nada fazer. -----------------------------------Em resposta, o deputado Victor Bairrada afirma que não só apresentou soluções como acompanhou
sempre o processo. Lembra que no Instituto S. Tiago a questão não era só de abrir ou não turmas,
mas também os ordenados em atraso iam-se acumulando. Se não havia dinheiro com contrato de
associação, questiona se a solução era manter a escola aberta até se atingirem dívidas
incontornáveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto á afirmação do deputado Jorge Jacinto que tem acompanhado o processo de perto, refere
que da última vez que se deslocou à escola, logo a seguir à Assembleia, questionou a diretora sobre
as pessoas que lá tinham ido para se inteirar do assunto e não ouviu o nome do Deputado Jorge
Jacinto. Refere ainda que trouxe o tema à Assembleia por considerar inaceitável o que foi dito nos
dois comunicados do PSD. Reafirma que o PS nunca fez política com este assunto; não quis tirar
partido de todo o auxílio que foi dado, por considerar que era um assunto delicado. Quanto aos
planos para o futuro lembra que já foram feitas três sessões com o horizonte 2030, e nunca viu o Sr.
Deputado em nenhuma delas. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Deputado Jorge Jacinto contrapôs afirmando que sempre foi muito à escola, mas não foi para
acompanhar o encerramento, porque isso, como se viu, não iria resolver nada. Tem a consciência
tranquila do seu contributo em prol da Instituição, tendo ao longo dos anos organizado e participado
em muitas atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à política para 30 anos, o que defende é que o caminho a seguir tem que ter objetivos no
sentido de se saber onde atacar, porque fazer eventos bonitos, a dizer 2030, não lhe parece que
tragam algum resultado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Afirma que os empregos criados com os investimentos que têm sido feitos, não tiveram capacidade
para aumentar a população escolar, o que, em sua opinião, se deve ao facto de Proença-a-Nova não
estar a usufruir de todos os níveis que levem as famílias a fixar-se no concelho. Mesmo que
quisessem considera que não há espaços onde ficar. Esclarece que é deste planeamento que fala.
Haver pessoas no tecido empresarial, social, desportivo, que encham as ruas de Proença-a-Nova,
porque diz é muito triste ver a Vila de Proença a partir da tarde sem ninguém nas ruas. -----------------Conclui que não tem respostas nem soluções, nem acredita que alguém na Assembleia as tenha, por
isso defende que é preciso convocar quem saiba aglutinar de forma coordenada e em conjunto com
os concelhos vizinhos, e com objetivos claros. Neste contexto, está totalmente disponível, e termina
dizendo que isto sim é o futuro de Proença-a-Nova. ----------------------------------------------------------------O deputado André Março esclarece que uma coisa é captar pessoas que vêm trabalhar, outro é fixar
pessoas. E sobre este aspeto chama a atenção para o facto de, com os investimentos previstos,
Proença-a-Nova vai começar a ter dificuldades em ter pessoas para trabalhar, obrigando a que
venham dos concelhos vizinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao planear, diz que é preciso começar por algum lado, mas que tal deverá passar
invariavelmente pela criação de postos de trabalho. Considera que é errado dizer que falta fazer tudo
ou que não se está a fazer, pelo contrário há dinâmicas que estão a ocorrer, que podem ser
melhoradas, reforçadas, mas não estão por fazer. -------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara começou por saudar todos, em especial o deputado Paulo Ribeiro. E
antes de apresentar as suas declarações, concedeu a palavra ao vereador Jorge Tomé, a seu pedido. O vereador Jorge Tomé começa por dizer que no momento oportuno e lugar certo tomará a sua
posição acerca do encerramento do Instituto de S. Tiago. Informa que pediu a palavra ao Sr.
Presidente da Câmara para saudar e dar as boas vindas ao Prof. Paulo Ribeiro e dar-lhe os parabéns
por integrar esta Assembleia, desejando-lhe votos de muito bom trabalho. ----------------------------------O Sr. Presidente da Câmara retomou o tema do Instituo de S. Tiago, afirmando que não pode deixar
de lamentar os comunicados do PSD, quer da concelhia quer da distrital, dizendo que para além de
injustos, foram feitos de forma maldosa e explica o porquê de considerar que não foram
merecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desde logo, por todo o acompanhamento do Município ao longo dos últimos 10 anos, e que se
traduziu na realização conjunta de muitas iniciativas e no apoio direto a muitas atividades. Depois,

lembra que a Carta Educativa, aprovada por unanimidade nesta Assembleia, enunciava já claramente
os problemas e espelhava o que seria o futuro próximo do Instituto. A aprovação pela DGERT de
apenas uma turma, que tornava insustentável a situação financeira da Instituição, foi a confirmação
do que já se esperava. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Lembra que, quando foi comunicado, o executivo, incluindo o vereador Jorge Tomé, esteve reunido
com a direção do Instituto de S. Tiago. O assunto foi discutido em conjunto, definiram-se os
procedimentos mais imediatos a seguir, e o PSD não só teve conhecimento interno como
acompanhou diretamente o processo e até por isso aumenta mais a sua perplexidade de atingir os
objetivos menos próprios. --------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que a direção do Instituto de S. Tiago solicitou no dia 1 de setembro apoio jurídico à
Câmara, no sentido de acautelar a situação dos trabalhadores. --------------------------------------------------E porque é preciso planear, e o Instituto sempre foi uma preocupação sua, informou que, logo em
junho, numa reunião que teve com o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva,
abordou a questão do Instituto no sentido de encontrar soluções alternativas que possam potenciar
aquele espaço. O assunto foi bem acolhido pelo Sr. Ministro, tendo ficado o compromisso de
trabalharem em conjunto. Informou que o executivo está a trabalhar no assunto, e em conversas que
tem mantido com a Santa Casa de Misericórdia de Sobreira Formosa, há também um acordo de
apoio institucional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Conclui sobre este ponto dizendo que, quando se tem o sentimento de compromisso e de dever
comprido, e não obstante a luta partidária ter que existir, quando essa luta é feita de forma
enviesada, custa-lhe a aceitar. ---------------------------------------------------------------------------------------------Em relação às palavras do deputado Jorge Jacinto acerca do futuro, agradece o compromisso e
disponibilidade em trabalhar em conjunto, mas afirmar que “muito pouco mudou nos últimos 10
anos em Proença-a-Nova”, deixa-o perplexo, dando alguns exemplos dessa mudança, que
contribuíram diretamente para a fixação de pessoas e empresas. -----------------------------------------------Desde logo, nas condições e disponibilidade para o investimento. Lembra que há 10 anos, quando o
executivo tomou posse, o espaço industrial da ex. Sotima estava devoluto, a Zona Industrial estava
lotada e sem plano de expansão, Proença-a-Nova não tinha capacidade de atrair do ponto de vista
industrial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Houve a necessidade de fazer um plano e atuar. Resolveu-se o problema daquele espaço, dando-lhe
nova vida e hoje é um dos principais motores de desenvolvimento do concelho. Com todas as
indústrias que hoje já estão lá instaladas e aquelas que se estão a fixar, e que é publico, perspetiva-se
crescer para os 150 postos de trabalho, o que acrescido aos postos de trabalhos criados e a criar pela
Outsystems, que está continuamente a crescer, facilmente se percebe a importância e dimensão dos
investimentos realizados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Concluiu este ponto, dizendo que há números que confirmam que estes investimentos contribuíram
para aumentar, não só a população total, mas de pessoas que se fixaram no concelho. Tal é patente
no número de jovens, o declínio estancou e, neste momento, mais de 20 crianças de pais que se
fixaram em Proença-a-Nova frequentam as escolas. ----------------------------------------------------------------Relativamente à questão de não haver oferta de casas, considera que tal é reflexo precisamente
deste dinamismo que o concelho tem tido. E sobre este ponto, informa que a Câmara tem um plano
de regeneração urbana, com um investimento público de 800 mil euros, e que vai diferenciar aquilo
que é o mercado de arrendamento, impulsionando por sua vez o investimento privado,
nomeadamente no sector da construção. -------------------------------------------------------------------------------

Em relação ao incêndio florestal deixou duas 2 notas. Em primeiro lugar dentro daquilo que foi o
quadro de atuação, congratular pelo desempenho todos os meios e entidades envolvidas,
nomeadamente, a Junta de Freguesia, Sapadores, Bombeiros e Autoridade Nacional que foi sensível
aos apelos que fez, e que se traduziu nos meios aéreos alocados. Não fosse isso e hoje, estaríamos a
lamentar uma catástrofe muito maior. Lembra que o incêndio foi de uma violência brutal, sem
paralelo com os incêndios anteriores, consumindo à hora cerca de 82 hectares, o que correspondeu a
uma área florestal, agrícola e habitacional de 920 hectares. ------------------------------------------------------Como segunda nota, informa que no decurso da investigação que estava a ser realizada em
articulação com a câmara municipal, a polícia judiciária, os bombeiros e os sapadores florestais, foi
detido o suspeito de ter sido o responsável pelas 18 tentativas que, desde junho, foram cometidas
em Proença-a-Nova. Refere também, que neste momento importa manter a serenidade possível
para proteger a família, e a este propósito informou que Câmara Municipal disponibilizou apoio
psicológico para acompanhar a família e, em particular, os filhos do presumível incendiário. -----------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia realizada em 30 de junho de 2016 ----------------------Introduzidas as correções propostas pelos deputados, a ata da reunião de 30 de junho de 2016, foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------Da lista distribuída aos deputados, o Sr. Presidente da Câmara destacou as seguintes obras: -----------Concurso de Requalificação da Avenida do Colégio. As tílias estão a dar problemas com as raízes,
pretende-se ainda reajustar os parques de estacionamento. -------------------------------------------------Concurso de sinalização horizontal. ----------------------------------------------------------------------------------Concurso para aquisição de veículo pesado de passageiros. ---------------------------------------------------Concurso para aquisição de cartografia numérica vetorial à escala 1:2000 e processo de
homologação. Cadastro de infraestruturas para perímetros urbanos. --------------------------------------Ampliação do edifício Comendador João Martins para a Outsystems. --------------------------------------Intervenção na rua Jogo da Bola. --------------------------------------------------------------------------------------Processo de alteração do Plano de Pormenor do PEPA. ---------------------------------------------------------Parque Natural Regional do Almourão - processo de candidatura em fase de preparação.------------Rastreios nas praias fluviais com balanço muito positivo. ------------------------------------------------------Carregais inaugura Espaço Museológico Manuel Ribeiro, pinturas e esculturas à disposição na
fundação Joaquim Lourenço. -------------------------------------------------------------------------------------------Realização em Proença-a-Nova do coloquio Praxis V, coincidindo com o inicio do Campo
Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova (CAIPN). -------------------------------------------------------Por fim informou que a execução do orçamento da receita à data de 12/09/2016 era de 64,78% e da
despesa de 57,13%. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada, sobre a requalificação da rua do Colégio, sugeriu que deveriam ser
escolhidas espécies de árvores resistentes à seca e com menos impacto nas alergias. Destacou ainda
importância da celeridade nos processos de licenciamento industrial, em virtude das empresas terem
tempos diferentes dos da burocracia. -------------------------------------------------------------------------------------

O deputado Jorge Jacinto chamou a atenção para a mobilidade na Rua Santa Cruz, referiu as
dificuldades no acesso à rua, o sentido único, os pinos que danificam os carros e a falta de
estacionamento permanente em frente das lojas. --------------------------------------------------------------------Na área do turismo sugeriu a junção da nossa oferta num pacote de turismo e interligação com os
concelhos limítrofes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara concordou com o critério de seleção de árvores que foi sugerido e referiu
que temos um plano de mobilidade e já estamos a extrapolar para as sedes de freguesia; faz parte do
plano ultrapassar as barreiras à mobilidade.
Acrescentou que temos um roteiro e um guia turístico que interliga a oferta pública e privada do
concelho, no entanto todos os contributos são bem-vindos.
O deputado Victor Bairrada aproveitou a oportunidade para informar que cada vez que compramos
um bilhete para os Centros de Ciência Viva temos acesso a informação turística da zona onde estão
inseridos os respetivos centros. Lembrou ainda que a taxa de ocupação do Hotel das Amoras tem
vindo a aumentar.
3. Análise e aprovação da Versão Final dos Projetos: ---------------------------------------------------------------3.1 De Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação -----------------------------------Foi presente na sessão a Versão Final do Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal de
Urbanização e Edificação em conformidade com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que se trata de articular o Regulamento com alterações da lei.
Posto a votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Versão Final do
Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de acordo com a alínea
g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------3.2 De Regulamento Municipal de Mercados, Feiras e Venda Ambulante ------------------------------------Foi presente na sessão a Versão Final do Projeto de Regulamento Municipal de Mercados, Feiras e
Venda Ambulante em conformidade com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata de integrar alteração legislativa e aglutinar no
mesmo Regulamento disposições que se aplicam a vendedores em qualquer parte do concelho. ------Posto a votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Versão Final do
Regulamento Municipal de Mercados, Feiras e Venda Ambulante de acordo com a alínea g) do n.º 1
do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------3.3 De Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos ----------------------------------Foi presente na sessão a Versão Final do Projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de
Limpeza de Terrenos em conformidade com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que este Regulamento, decorre de omissão da Lei Geral, e
insere-se numa preocupação com ações de limpeza de terrenos dentro dos perímetros urbanos,
dando condições às autoridades para intervirem na fiscalização.-------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada, numa declaração de voto justificando a sua abstenção, destacou o seu
desacordo com as ações de fiscalização e contraordenação que deveriam ser da exclusiva
responsabilidade das autoridades, tal como acontece com outras áreas da segurança pública. Referiu

ainda que a denúncia identificada inibirá muitos cidadãos de agirem, propondo a denúncia anónima
como no caso de obras clandestinas. -------------------------------------------------------------------------------------O deputado Paulo Dias Cardoso questionou o Presidente da Câmara se a utilização dos fornos
comunitários nas aldeias, sendo uma fonte de perigo, não cai no âmbito deste Regulamento. ----------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que esta questão não foi avaliada. Pode ser motivo de
preocupação, mas não foi entendido como perigo. A Lei não é tão minuciosa. ------------------------------O deputado Jorge Jacinto considerou este regulamento como um documento prático com elementos
de ajuda à decisão. Realçou, no entanto, que a falta de cadastro dos terrenos dificulta a
implementação de medidas contidas no Regulamento. -------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara finalizou afirmando que este Regulamento dá capacidades de
intervenção e fiscalização na limpeza dos terrenos, promovendo ainda ações de gestão florestal.
Somos o único concelho do país que empenha de forma continuada duas máquinas de arrasto.
Temos 3.200Km de caminhos florestais cadastrados e com acesso a pontos de água. ---------------------Posto a votação a Assembleia Municipal deliberou, por maioria com uma abstenção, aprovar a
Versão Final do Regulamento Municipal de Uso de Fogo e de Limpeza de Terrenos de acordo com a
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------4. Apreciação e votação da proposta de fixação da participação variável do Imposto sobre o
Rendimento Singular (IRS) para 2016------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do artigo 26.º 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%. -----------------O Sr. Presidente da Câmara informou que a taxa se mantinha no mesmo valor, à semelhança dos
anos anteriores. Quem paga mais IRS é quem tem maior capacidade financeira, baixando, iriamos
beneficiar os que têm mais rendimentos. A receita reverte em apoio social, não faz sentido baixar. --Posto a votação 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 ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------5. Apreciação e votação da proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
para 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre imóveis (CIMI) foi presente a
proposta da Câmara Municipal propondo para o ano 2016 e a liquidar em 2017 a fixação da taxa
mínima prevista na lei a saber: ---------------------------------------------------------------------------------------------a) 0,3% Para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI; --------------------------------------------------A dedução fixa de €20,00 para os agregados familiares com 1 dependente a cargo, €40,00 para os
agregados familiares com 2 dependentes a cargo e €70,00 para os agregados familiares com 3 ou
mais dependentes a cargo, em conformidade com o previsto no artigo 112.º -A do CIMI.-----------------O Sr. Presidente da Câmara informou que adaptámos o que está na lei, e a perda de receita do
Município repercute-se nos agregados familiares. --------------------------------------------------------------------Posto a votação 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 artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Análise e Aprovação do Acordo de Delegação de Competências na CIMBB -------------------------------No âmbito da alínea ccc) do n.º 1 do artigo33.º da Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi
presente a minuta do Acordo de Delegação de Competências na CIMBB, elaborado em conformidade
com o artigo 10.º do Anexo da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho. ---------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que todos os Municípios, enquanto autoridade de
transportes, delegam competência na CIMBB. Pretende-se aprovar o acordo de delegação de
competências até 2017 e fazer o concurso dos transportes até 2019. -------------------------------------------O deputado Victor Bairrada questionou o Executivo acerca do número de anos do período de
concessão. O Sr. Presidente respondeu que a concessão é por um período de vinte anos e que vamos
manter a qualidade e regularidade dos transportes. -----------------------------------------------------------------O deputado Jorge Jacinto questionou, o Executivo, se iria haver capacidade negocial. ---------------------O Sr. Presidente respondeu que a lei é igual para todos os municípios e que a definição dos encargos
e circuitos serão definidos a posteriori. ----------------------------------------------------------------------------------Posto a votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ao abrigo da alínea K) do n.º 1
do artigo 25.º e artigo 116.º e ss. do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a
celebração do contrato de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a Comunidade
Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB). ---------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------O Sr. Francisco Gonçalves, munícipe do Casalinho, freguesia dos Montes da Senhora, solicitou a
intervenção do Executivo no sentido de ser reparado um muro caído à entrada da aldeia. Referiu
ainda que após o incêndio de 2003 ficou sem nada, sugerindo a possibilidade de serem colocadas
bocas-de-incêndio nas povoações para combate a futuros incêndios. ------------------------------------------Por fim solicitou ao Executivo que a ribeira do Alvito fosse limpa. -----------------------------------------------O munícipe Francisco Vaz Marques propôs que as vias de acesso, a Proença, da parte leste do
concelho fossem intervencionadas corrigindo algumas curvas. Lembrou ainda que as populações não
têm dinheiro para limpeza da floresta. Sugeriu medidas de informação às populações sobre o tema
das florestas e respetiva regulamentação. -----------------------------------------------------------------------------Em resposta a estas intervenções o senhor Presidente da Câmara agradeceu os contributos e
garantiu que o problema do muro será resolvido. Quanto às bocas-de-incêndio respondeu que não
há forma de garantir caudais mínimos, as condutas não têm essa capacidade; só na sede do concelho
e Sobreira essa capacidade está instalada. ------------------------------------------------------------------------------Quanto à limpeza da ribeira do Alvito, já tivemos algumas linhas de água com programas de
financiamento para essas intervenções, agora cabe aos proprietários a limpeza das testadas. -----------Relativamente à rede viária, não há espaço de manobra para investimento na rodovia, no presente
quadro comunitário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim referiu que há várias medidas elencadas, da Unidade de Missão, para beneficiar a floresta. ---No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade. ------------------

