ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30-06-2017
No dia trinta de junho de dois mil e dezassete 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. º75/2013, 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 deputados João Farinha Lopes e Francisco Manuel
Martins Grácio. 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 --------------------------------------------------------------------------------O deputado Paulo Ribeiro congratulou-se pela conferência sobre a temática da Floresta realizada no
âmbito das festas do município tendo comentado a forma e conteúdo de algumas apresentações. ----Afirmou que desde o incêndio de 2003, nada foi feito no concelho, no âmbito da prevenção dos
fogos florestais propondo mais ação na gestão do combustível nos limites especiais das zonas
urbanas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propôs maiores restrições ao aumento da área de eucalipto defendendo a introdução de espécies
mais resistentes ao fogo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Apontou o melhor aproveitamento dos recursos hídricos, nomeadamente a ribeira do Alvito, como
forma de regular a humidade e temperatura na região, propondo a construção de mini barragens. ---Referiu-se à reunião a realizar em 19 de julho na Sertã, com os presidentes de Câmara da zona ardida
e municípios vizinhos com membros do Governo Central, como uma oportunidade para a
implementação dum projeto piloto de âmbito florestal nesta área. ---------------------------------------------O deputado André Março comentando a intervenção anterior lembrou que a maior parte da madeira
se destina a celulose, indústria com peso muito significativo nas nossas exportações, pelo que não
devemos diabolizar o eucalipto mas manter o equilíbrio estre espécies e apostar no ordenamento
florestal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada propôs que a Assembleia se associasse ao voto de pesar que a Câmara
apresentou aos concelhos atingidos pelos incêndios de 17 de junho. -------------------------------------------Posto a votação o voto de pesar apresentado pela Câmara foi aprovado por unanimidade. --------------Indicou a conferência sobre a floresta como uma boa iniciativa, afirmou que o problema dos
incêndios não é do eucalipto, existem outras espécies mais danosas para o ambiente que merecem
mais preocupação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Felicitou o Executivo e colaboradores do município pelas festas do concelho. --------------------------------Apresentou a inauguração da casa das Associações e requalificação da Devesa como uma forma de
revitalizar aquela zona da vila e apoio ao movimento associativo -------------------------------------------------

Indicou o parque aquático do Malhadal e a intervenção na praia fluvial da Aldeia Ruiva como um bom
investimento na área do lazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------Enalteceu a vinda do Primeiro-Ministro ao concelho, inaugurando o novo edifício da Outsystems e a
avenida do Colégio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lembrou a oportunidade da ação de sensibilização de limpeza dos perímetros urbanos com a
participação da GNR e o Serviço Municipal de Proteção Civil. -----------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara após cumprimentar os membros da Assembleia e publico presente
referiu que, após a tragédia dos incêndios na área de Pedrógão, estamos todos sensibilizados para a
mudança de paradigma na organização da floresta. Salientando a compartimentação da propriedade
referiu que no nosso concelho a área média por parcela é de 0.3Ha e 98% da floresta nacional é
propriedade privada. Sendo a floresta uma fonte de riqueza apreciável torna-se necessário alterar o
modelo de gestão sem alterar a titularidade. --------------------------------------------------------------------------Quanto aos recursos hídricos recordou que o Executivo está empenhado em levar para a frente os
estudos de duas mini-hídricas, na Fróia e Alvito, e arranjar parcerias para a sua implementação. -------Referiu que a reunião na Sertã com os Presidentes de Câmara será o início de um processo para
resultar em objetivos e promover mudanças estruturais no domínio florestal, pois é o mínimo que se
pode fazer em homenagem aos mortos na tragédia.-----------------------------------------------------------------Lembrou que o regulamento para a limpeza dos perímetros urbanos é para implementar já e vão
decorrer nas freguesias e outros locais do concelho reuniões para esclarecimento das populações. ---II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da Reunião da Assembleia realizada em 28 de abril de 2017 ------------------------Posta a votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 28 de abril de 2017 foi aprovada por
maioria com 1 abstenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. Aprovação da ata da sessão extraordinária da assembleia realizada em 19 de maio de 2017 -------Posta a votação a ata da sessão extraordinária realizada em 19 de maio de 2017 foi aprovada por
maioria com 1 abstenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------3. 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:
A decorrer:
- Implantação do parque aquático no Malhadal;
- Aquisição de cartografia numérica vetorial à escala de 1:2000 e processo de homologação;
- Cadastro de infraestruturas de água e saneamento;
- Implantação de placas toponímicas;
- Regeneração urbana do Largo da Devesa em Proença-a-Nova;
- Beneficiação de infraestruturas de saneamento e espaços públicos.
Administração direta:
- Requalificação da rede de distribuição de água na zona da Cheira, em Proença-a-Nova;
- Requalificação da Travessa das Tílias;

- Construção de sanitários públicos em Sarzedinha;
- Alterações no Centro Social de Malhadal para receber 70 crianças das colónias de férias de 15 em
15 dias;
- Requalificação do restaurante e ampliação do relvado na praia fluvial de Aldeia Ruiva;
- Limpeza do leito das praias fluviais;
- Limpeza de caminhos florestais na união de freguesias de Proença e Peral e união de freguesias de
Sobreira e Alvito com o empenhamento de duas máquinas e uma de prevenção em estaleiro para
combate a incêndios;
Cultura e Ação Social
- Renovação do posto de turismo para a divulgação de Proença-a-Nova e Beira Baixa Terras de
Excelência;
- O Convívio da Associação de Giesteiras;
- Baja TT com seis zonas de espetáculo no concelho;
- Congratulou o Grupo coral pelos quarenta anos de existência como embaixador do município;
- Por fim informou que a execução da receita era de 45,11% e da despesa de 38,01% à data de
28/06/2017.
O deputado Gil Martins questionou o objetivo e âmbito da intervenção na praia fluvial da Aldeia
Ruiva.
O Sr. Presidente da Câmara respondeu que a intervenção não será este ano, vai fazer parte de uma
candidatura mais ampla.
Será implementado um circuito de bombagem para reciclagem e garantir as condições da água.
Quanto á reativação do regadio nas margens a jusante, este será mantido, não podemos retirar a
necessidade da água e não teremos uma piscina fechada dentro do leito.
4. Documentos de prestação de Contas Consolidadas - Ano 2016 ----------------------------------------------Presente na sessão, a consolidação de contas do Município inerentes ao ano de 2016, aprovadas por
unanimidade, na reunião do órgão executivo de 19/06/2017, em cumprimento do disposto nos
artigos 75.º e 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------------------Analisados os referidos documentos de prestação de contas consolidadas, designadamente, o
Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Fluxos de Caixa e respetivos
Anexos, bem como a Certificação Legal de Contas e o parecer sobre as mesmas, apresentado pela
sociedade de revisores oficias de contas, foram as contas consolidadas do Município de Proença-aNova, referentes ao ano financeiro de 2016, aprovadas por unanimidade, em cumprimento do
disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 76.º da citada legislação. ---------------------------------------------------------5. Autorização de compromissos plurianuais -------------------------------------------------------------------------5.1 Materiais de Construção -----------------------------------------------------------------------------------------------Presente a autorização de Compromisso Plurianual-Materiais de Construção. A Assembleia Municipal
em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, deliberou por unanimidade, autorizar a
assunção do Compromisso Plurianual. ------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Fornecimento de Energia Elétrica em IP - Iluminação Pública e BTE - Baixa Tensão Especial ------Presente a autorização de Compromisso Plurianual-Fornecimento de Energia Elétrica em IPIluminação Pública e BTE-Baixa Tensão Especial. A Assembleia Municipal em conformidade com o
estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei
n.º 22/2015, de 17 de março, deliberou por unanimidade, autorizar a assunção do Compromisso
Plurianual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3 Beneficiação do Mercado Municipal em Proença-a-Nova/Requalificação da Praceta Frei Rodrigo
Egídio ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a autorização de Compromisso Plurianual-Beneficiação do Mercado Municipal em Proençaa-Nova/Requalificação da Praceta Frei Rodrigo Egídio. A Assembleia Municipal em conformidade com
o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela
Lei n.º 22/2015, de 17 de março, deliberou por unanimidade, autorizar a assunção do Compromisso
Plurianual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Pedido de isenção de IMT -----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que o município prescinde desta receita fiscal em virtude dos
avultados investimentos que o comprador tem de efetuar em novos equipamentos. ----------------------Os deputados Jorge Jacinto e André Março após esclarecimento adicional do Sr. Presidente da
Câmara concluíram que esta situação deve ser entendida como excecional devido à relevância do
que está em jogo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a informação n.º 10 prestada pelo responsável do sector da contabilidade,
acompanhada do ofício ref.ª 06.011/17 da sociedade BSEDER-Sociedade de Engenharia Lda.,
empresa adquirente da Proençatur-Empresa de Turismo E.M requerendo a isenção do pagamento do
Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), na referida transação, a qual
inclui o edifício Hotel das Amoras, cujos pressupostos consubstanciam e fundamentam a proposta da
câmara municipal apresentada, no sentido de ser concedida a isenção total do IMT ao abrigo do n.º 2
do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013: -----------------------------------------------------------------------------------------“Atendendo aos investimentos significativos que serão necessários efetuar naquelas instalações
nomeadamente em termos de manutenção, reparação e substituição de alguns equipamentos que
se encontram degradados, bem como pelo facto do Hotel das Amoras ser imprescindível no
desenvolvimento turístico, divulgação e valorização do município. Numa primeira fase pretendem
remodelar o interior do hotel e numa segunda fase, pretendem substituir a tenda por uma
construção definitiva e criar uma zona de spa, incluindo a cobertura da piscina, referindo serem
investimentos avultados, que poderão ascender a um milhão de euros, em cujos trabalhos
pretendem envolver os empresários do concelho. Referem ainda que, todos estes investimentos
preconizados se revestem da maior importância para o desenvolvimento económico e social do
município, salientando que preenchem todos os requisitos plasmados nas alíneas g) e h) do artigo 6.º
do código do IMT, para beneficiarem da referida isenção.” --------------------------------------------------------De acordo com a informação n.º 10 citada, o requerimento tem enquadramento legal nos n.ºs 2 e 3
do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e artigos 2.º, 10.º e 12.º do Código do Imposto
Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis. Sendo que, a estimativa de despesa fiscal, tendo
em conta o previsto no artigo 12.º, n.º 4, regra 19, importa em € 124.820,26 (cento e vinte e quatro
mil, oitocentos e vinte euros e vinte e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------Considerando a estimativa de despesa fiscal, de acordo com o previsto no artigo 12.º n.º 4, regra 19,
da Lei n.º 73/2013, que importa em 124.820,26 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte euros
e vinte e seis cêntimos) e os pressupostos vertidos na informação n.º 10 e no ofício supra

referenciados, para os quais se remete, e que consubstanciam e fundamentam a proposta da
câmara, passando a fazer parte integrante da presente deliberação, a Assembleia Municipal,
deliberou por unanimidade, ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, conceder a isenção
total do IMT, à empresa BSEDER, na alienação por parte do Município de Proença-a-Nova da sua
participação social na Proençatur-Empresa de Turismo E.M. ------------------------------------------------------7. Análise e aprovação do Projeto de Alteração ao Regulamento de Venda de Terrenos na Zona
Industrial de Proença-a-Nova ---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara fez uma breve síntese das alterações introduzidas por este regulamento. Presente na sessão a versão final do Projeto de Alteração ao Regulamento de Venda de Terrenos na
Zona Industrial de Proença-a-Nova, 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. -----------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final do Projeto de Alteração
ao Regulamento de Venda de Terrenos na Zona Industrial de Proença-a-Nova 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. ---------------------------------8. Análise e aprovação do Projeto de Alteração ao Regulamento de Venda de Terrenos do
Loteamento Industrial de Sobreira Formosa --------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a versão final do Projeto de Alteração ao Regulamento de Venda de Terrenos do
Loteamento Industrial de Sobreira Formosa, 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. -------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final do Projeto de Alteração
ao Regulamento de Venda de Terrenos do Loteamento Industrial de Sobreira Formosa 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. ----------------9. Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas-Pedido de emissão de certidão
de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal -----------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do D.L. n.º
165/2014, de 5 de novembro, na redação conferida pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, para a qual
se remete, inerente ao requerimento que consubstancia o pedido de emissão de certidão de
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização de
estabelecimentos no âmbito das atividades industriais.-------------------------------------------------------------Requerimento n.º 12434-Manuel Ribeiro Cardoso com domicílio em Moita do Santo, 6150-345
Proença-a-Nova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação esta proposta, para a qual se remete, foi aprovada por unanimidade. ---------------10. Protocolo de Alteração do Anexo I do Contrato de Renovação de Concessão de Distribuição de
Energia Elétrica em Baixa Tensão - Retificação -----------------------------------------------------------------------Presente o Protocolo de Alteração do Anexo I do Contrato de Renovação de Concessão de
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão. A Assembleia Municipal deliberou por
unanimidade, proceder à sua retificação. -------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------O munícipe Francisco Vaz Marques relembrou a importância da floresta como fonte de vida e
riqueza. Realçou a importância das ZIFS como forma de ordenamento e gestão florestal. ----------------Recordou que a ZIF dos Montes da Senhora não avançou porque os montantes da comparticipação
do Estado foram reduzidos a 50% e os agricultores são demasiado idosos e estão empobrecidos.-------

Por fim propôs que as cotas de carbono revertessem para o concelho.-----------------------------------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade. ------------------

