ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 4 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/09/2018
No dia 27 de setembro de 2018, reuniu no edifício dos Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, em sessão ordinária, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------Termo de Abertura -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezoito horas, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, concedida a tolerância usual para que
todos estivessem presentes, começou por cumprimentar e, deu por iniciados os trabalhos da sessão.
Efetuada a chamada, verificou-se a ausência justificada dos seguintes deputados: António Gil
Martins, Paula Maria Tavares Ribeiro Agostinho, José António Tavares Branco e Pedro Miguel Santo
Lopes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------No período de antes da ordem do dia, a deputada Daniela Dias apresentou proposta de
recomendação sobre o orçamento participativo, no entanto o presidente da assembleia esclareceu
de imediato que se trata de assunto do âmbito da câmara municipal. O deputado Vítor Bairrada
tomou a palavra para se congratular, com a inauguração do quartel GIPS. Salientou a ação sobre a
saúde para todos providenciada pela União de freguesias de Proença-a-Nova e Peral, e a proposta da
redução das portagens para o sector comercial. Alertou para os parques de madeira queimada, com
preços impraticáveis, falou dos dois projetos do centro de ciência viva aprovados, e destacou o tema
da recolha dos resíduos das obras no sector da construção, referindo que deveria ser promovido um
guia de boas praticas para ser aplicado na execução da reconstrução de imóveis. O deputado André
Dias pediu para se dar início à proposta que apresentou na assembleia anterior, uma vez que a escola
começou agora. Convidou os deputados a formar uma equipa para trabalhar o tema da
sustentabilidade e como se aplicam as suas políticas municipais e regionais. A deputada Catarina
Lourenço manifestou a sua opinião sobre a descentralização de competências. Disse que considerava
ter sido muito sensato que não se tivesse marcado qualquer reunião quer da câmara quer da
Assembleia Municipal para rejeitar a descentralização de competências, como ocorreu em vários
municípios, sem que estivessem aprovados os diplomas sectoriais e se soubesse exatamente quais as
competências e os termos em que a descentralização irá ocorrer. Manifestou, igualmente, o seu
entusiasmo relativamente ao processo de descentralização que o Governo está a concretizar. O
presidente da assembleia apresentou, ainda, um requerimento do Sr. Francisco Vaz Marques, a
solicitar que a planta, do bairro que anexou, se passe a denominar Bairro Daniel Lourenço. No
entanto trata-se de um assunto que primeiro tem de ir à câmara municipal. O Sr. Presidente da
Câmara tomou a palavra e disse, que relativamente ao orçamento participativo, é uma sugestão.
Referiu que em 2020, se irá dar voz diferenciada aos cidadãos daquilo que querem ver no seu
território. Relativamente ao parque de madeiras, a última sugestão dos 4 municípios que fazem
parte, foi chegarem a um valor por hectare para a limpeza de terrenos, pois apesar de não ter valor
económico, é um problema ambiental. Sobre a descentralização, referiu que se aguarda toda a
regulamentação e seus despachos, para se poder tomar uma decisão. ------------------------------------------

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Sessão da Assembleia realizada em 28 de junho de 2018 -------------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 28 de junho de 2018, foi aprovada por
maioria, com a abstenção dos deputados Joaquim Ribeiro Farinha e André Março, que não haviam
participado na respetiva sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal -----------O senhor Presidente da Câmara, atendendo a que todos tiveram acesso prévio aos documentos
referentes à atividade municipal, salientou: a Implantação de Placas Toponímicas com a colaboração
das juntas, na cultura e ação social, o programa “saúde oral para todos”, rastreios, palestras e
promoção de exercício. Destacou os voluntários que requalificaram espaços públicos do concelho,
Dia dos avós, Alunos da Universidade Sénior com a exposição dos trabalhos de pintura, o festival do
peixe do rio que deu o mote a criação da confraria dos apreciadores de peixe do rio. Referiu que o
festival do plangaio e do maranho correu muito bem, sendo, no entanto, necessário ainda, corrigir
junto das associações algumas falhas e articular melhor a utilização do espaço. -----------------------------3. Alteração ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Proença-aNova - Aprovação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a 3.ª Revisão ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de
Proença-a-Nova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara explicou que o PMDFCI, em reunião a 7 de março, foi objeto de parecer
favorável por parte da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, merecendo
depois parecer vinculativo positivo dado pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. O
Engenheiro Daniel Farinha, fez uma apresentação detalhada do referido plano para que todos os
deputados tivessem conhecimento das alterações apresentadas.------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada, deu os parabéns ao município pelo investimento nesta matéria e pelo
excelente trabalho, salientando que no futuro há que apostar na prevenção, chamar atenção para as
arvores caídas e afirmou que as equipas de sapadores têm de continuar a existir, pois são muito
importantes no terreno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio, deu os parabéns a toda a equipa que esteve na base da elaboração do
plano, pelo excelente trabalho apresentado.---------------------------------------------------------------------------Submetida a votação a 3.ª revisão ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de
Proença-a-Nova foi aprovada por unanimidade nos termos do n.º 10 do artigo 4.º do Despacho n.º
443-A/2018, de 9 de janeiro alterado pelo Despacho n.º 1222-B/2018 de 2 de fevereiro. -----------------4. Majoração da taxa aplicável a prédios urbanos degradados --------------------------------------------------Presente na sessão documento elaborado pelos serviços técnicos da autarquia que enumera os
prédios urbanos devolutos da ARU de Proença-a-Nova para efeitos de aplicação da Taxa do IMI.
O deputado Carlos Gonçalves disse que a mesma taxa deveria ser alargada aos imoveis localizados
em território das juntas de freguesia. O Sr. Presidente da Camara informou que a comissão técnica
vai fazê-lo também no futuro para o concelho todo, e será majorado em 30% A Assembleia Municipal
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Adenda ao contrato programa celebrado com a Associação Centro Ciência Viva de Proença-aNova - Aprovação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a adenda ao contrato-programa celebrado com a Associação Centro Ciência Viva
de Proença-a-Nova. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Camara, explicou a necessidade de transferência da verba de 100 000 euros para
dar apoio a dois projetos aprovados, no âmbito das candidaturas que o Centro Ciência Viva
apresentou ao fundo ambiental.-------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação foi aprovada por unanimidade de acordo com o artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de
31 de agosto, com a alteração introduzida pela Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro. -----------------------6. Projeto do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Proença-a-Nova - Aprovação --Presente na sessão o Projeto do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Juventude de
Proença-a-Nova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Camara relembrou a deputada Daniela José, das várias vezes que esta tinha
chamado a atenção para este regulamento, não tendo, no entanto, apresentado nenhum contributo.
Submetido a votação foi aprovado por unanimidade nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------7. Relatório sobre Informação Económica e Financeira Semestral do Município - Para conhecimento
Presente nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,
Relatório sobre a Informação Económica e Financeira Semestral do Município remetido pelo auditor
externo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Camara, mostrou-se satisfeito da forma como é feita a apresentação do Relatório
pelo revisor oficial de contas, por ser muito explícito e compreensivo. Referiu que o município
apresenta equilíbrio orçamental estando a cumprir os limites legalmente impostos. Agradeceu a
colaboração das pessoas do departamento de contabilidade na pessoa do Dr. Luís Ferreira, no
decurso do trabalho de auditoria. -----------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março, referiu que o relatório é de facto muito mais claro, de alta qualidade e de
boa compreensão, e que há claramente um aumento da receita face a despesa. Salientou que
devemos estar felizes pelos resultados apresentados. ---------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------8. Compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de competências - Para
conhecimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão informação sobre os compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da
delegação de competências nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com aquilo que é a obrigatoriedade, o Sr. Presidente da Camara, apresentou todos os
compromissos que transcendem o ano económico. ------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------O Sr. João Ribeiro, residente na freguesia de Montes da Senhora, Carregais, veio alertar que o
caminho junto à ribeira do lado do concelho de Proença a Nova se encontra em péssimo estado.
Referiu que do outro lado já pertence a outro concelho estando bem arranjado. Assim, vem solicitar
que seja arranjado com urgência. O Sr. Presidente da Camara, informou que se trata de
competências da junta de freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Francisco Vaz Marques falou do orçamento participativo, e afirmou que fará chegar a sua
opinião entre maio e junho. Destacou ainda que se comemorava nesta data, o dia mundial do
Turismo, e que o concelho de Proença a Nova tem muito bom Turismo. ---------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, nos termos do n.º 3 do
art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12/09, as deliberações tomadas no ponto 3,5 e 6 da
presente sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

