ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18-08-2017
No dia 18 de agosto de 2017, reuniu, no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, em sessão extraordinária, convocada nos termos do artigo 28.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, com a presença dos membros indicados na respetiva ata de sessão. ----Termo de Abertura -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a usual tolerância de cinco minutos, o presidente da assembleia cumprimentou todos,
explicitou as razões da convocatória desta sessão extraordinária, que esclareceu tratar-se da
penúltima sessão deste nosso mandato autárquico, e apontando o dia 15 de setembro para a última
sessão ordinária, apresentando a sugestão do senhor presidente da Câmara Municipal para que os
senhores deputados se predispusessem para um curto convívio possessão. ----------------------------------Feita a chamada, verificou-se a ausência dos deputados Carlos Gonçalves e Fernando Martins que
apresentaram justificação. A justificação destas faltas foi aceite pelo Presidente da mesa. --------------I. PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------1. Análise e aprovação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Proença-a-Nova e
Alteração da Delimitação da ARU ----------------------------------------------------------------------------------------Partindo dos esclarecimentos prévios do senhor presidente da Câmara, que incidiram sobretudo na
justificação para o alargamento da delimitação da ARU, passando a incluir, por exemplo, a zona do
Seminário do Preciosíssimo Sangue, uma edificação abrangida pela idade de edificação mínima
exigida para o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Proença-a-Nova, e tanto mais que a
entidade proprietária do Seminário estaria na intenção de ali desenvolver um projeto de interesse
turístico. O deputado Vítor Bairrada quis saber se a entidade gestora do Programa se sentia capaz de
exercer e gerir a pressão sobre os proprietários que a aplicação do Programa previa, tendo-lhe sido
respondido que se agiria de acordo com o previsto e que a partir da aprovação seguir-se-ia
naturalmente a aplicação, de acordo com o Programa e as disponibilidades de fundos --------------------Foi então a proposta colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade ao abrigo do n.º 1 do
artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23
de outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Análise e aprovação do Projeto de Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação
Urbana do Município de Proença-a-Nova ------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a versão final do Projeto de Regulamento do Programa de Incentivos à
Reabilitação Urbana do Município 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, e após as explicitações do senhor
presidente da Câmara, que incidiram sobretudo no respeitante aos incentivos previstos e a redução
de taxas, que representavam um enorme esforço financeiro para a autarquia, para além do
acompanhamento técnico e da disponibilidade de meios humanos que isso implicava. Seguiram-se
diversas intervenções, todas elas elogiosas, mas solicitando explicações ou dando sugestões: do
deputado Vítor Bairrada para se esclarecer sobre que fachadas mereceriam ser consideradas de
interesse arquitetónico, ou questionando sobre a possibilidade da elaboração de um caderno de
arquitetura que orientasse os projetos, nomeadamente no que concerne a eficiência energética e
cores exteriores das fachadas; do deputado Jorge Jacinto, vincando a necessidade de se aproveitar

esta oportunidade para se redesenhar o espaço urbano, impondo determinadas regras
arquitetónicas, que tornassem esta vila diferente, especial, uma espécie de plano de conjunto ou
caderno de encargos, para que os interessados soubessem as linhas orientadoras com que contavam,
o que podiam ou não fazer em cada rua do espaço urbano, ao que o presidente respondeu que
muito daquilo que respeita a orientações específicas encontram-se vertidas na documentação que
rege o plano de regeneração urbana e também na legislação conexa. Mais referiu que não se pode
cortar a criatividade dos projetistas com propostas de solução que entendam apresentar. A
oportunidade de ação é neste tempo, pois existem fundos comunitários disponíveis para realizar as
intervenções que decidimos para a sede de concelho, sendo que, a entidade gestora não pode
cercear a iniciativa privada, apenas pode condicioná-la de acordo com a lei, no que foi secundado
quer pelo presidente da Assembleia quer pelo deputado André Março; do deputado Paulo Jorge para
lamentar que um tal projeto dissesse só respeito à sede do Concelho e não se estendesse a outros
espaços urbanos, ao que o senhor presidente respondeu que era isso que a lei atual abrangia, sem
prejuízo de a autarquia, avaliados os encargos financeiros deste primeiro impacto, poder,
futuramente estender o projeto a esses outros espaços, na reprogramação prevista para 2018 do
Portugal 2020; do deputado Francisco Grácio, para se congratular com o projeto cujo alcance bem
podia avaliar, dado estar no ramo imobiliário como empresário. -------------------------------------------------Posta a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final do
Projeto de Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana do Município de Proençaa-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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Análise e aprovação do Projeto de Alteração ao Regulamento do Prémio Literário Pedro da
Fonseca --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a versão final do Projeto de Alteração ao Regulamento do Prémio Literário Pedro
da Fonseca, 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, foi, pelo senhor presidente da Câmara explicado que as alterações diziam apenas
respeito à periodicidade do concurso e à criação de uma comissão técnica para uma primeira
triagem, facilitando-se assim o trabalho de apreciação do júri. ---------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final do Projeto de Alteração
ao Regulamento do Prémio Literário Pedro da Fonseca 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. ------------------------------------------------------------II. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------------------------No final da sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade. -------------------

