ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 1 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31/01/2019
No dia 31 de janeiro de 2019, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, em sessão extraordinária, convocada nos termos do n. º1 do artigo 28.º do Anexo I
da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------Termo de abertura -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezoito horas o Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia, o Sr. António Gil, em substituição
do Presidente da Mesa da Assembleia, o Sr. João Paulo Catarino com ausência justificada, e
concedida a tolerância usual para que todos estivessem presentes, começou por cumprimentar
todos, e deu por iniciados os trabalhos da sessão. -------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se ausência justificada dos seguintes deputados, Catarina Alexandra
Marques Lourenço e Pedro Miguel Santo Lopes. ---------------------------------------------------------------------I. PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------1. Descentralização de competências nas autarquias locais ------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e respetivos
diplomas de âmbito sectorial, propondo à Assembleia Municipal a decisão de não pretender exercer
as competências previstas no: --------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio das vias de comunicação; --------------------------------------------------------------------Decreto-Lei n. º101/2018, de 29 de novembro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio da justiça; ----------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio de apoio aos bombeiros voluntários; -----------------------------------------------------Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro - transferência de competências para os órgãos
municipais do domínio do estacionamento público; -----------------------------------------------------------------Aceitando o exercício das competências previstas: -----------------------------------------------------------------Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro - transferências de competências para os órgãos
municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres; ------------------------------------------------Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro - transferências de competências para os órgãos
municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de fortuna ou azar e
outras formas de jogo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio das estruturas de atendimento ao cidadão; ---------------------------------------------Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio da habitação; ------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio da gestão do património imobiliário público sem utilização. -----------------------Relativamente ao ano de 2019, devendo ser tal facto comunicado à DGAL, nos termos da lei. -----------

O Deputado André Março, tomou a palavra para reforçar que o país está em processo de
descentralização de competências em vários domínios. No entanto é preciso perceber se o pacote
financeiro acompanha os custos associados a competências que se pretendem descentralizar,
estando de acordo com a tomada de posição da camara, e destacando que a qualquer momento se
podem reapreciar os diplomas não aceites desde que haja contrapartidas. O deputado Vítor Bairrada,
afirmou ser critico da obrigatoriedade da aceitação sem que se tenha efetuado uma auscultação aos
municípios acerca do que necessitam, se têm verbas, recursos humanos e técnicos. Diz ter ouvido
falar que em 2021 vai ser obrigatório aceitar, mas os partidos têm de ter em consideração se os
municípios têm recursos e meios para aceitar os serviços. O deputado Francisco Grácio, como
representante da bancada do PSD, informou que estão de acordo com a posição da câmara. Referiu
que concorda com a descentralização desde que seja acompanhada do reforço humano e financeiro
das autarquias. Afirmou ainda, que em qualquer momento se poderá reapreciar esta posição. --------O presidente da Câmara, afirmou que foram aceites os diplomas que melhor se adaptam à realidade
do concelho. Informou também, que vai ocorrer uma segunda apreciação pelo Governo, pelo que
este assunto será tema nas próximas assembleias municipais. Apelou a todos os deputados que
estejam atentos, para se -poder analisar muito bem as condições para a sua aceitabilidade. ------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta nos exatos termos em que
foi apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Descentralização de competências na CIMBB ---------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal, com a seguinte redação: ---------------------------------------------“1 - Na sequência da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, de 27 a 29 de novembro de 2018 foram
publicados os diplomas que permitem a transferência de competências nas Comunidades
Intermunicipais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Decreto-Lei n.º 99/2018, de 28/11/2018, concretiza o quadro de transferência de competências no
domínio da promoção turística; -------------------------------------------------------------------------------------------b) Decreto-Lei nº 101/2018 de 29/11/2018, concretiza o quadro de transferência de competências no
domínio da justiça; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Decreto-Lei n.º 102/2018, de 29/11/2018, concretiza o quadro de transferência de competências
no domínio dos projetos financiados por fundos europeus e dos programas de captação de
investimento; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29/11/2018, concretiza o quadro de transferência de competências
no domínio da participação na definição da rede dos quarteis de Bombeiros Voluntários e na
elaboração de programas de apoio às suas corporações. ----------------------------------------------------------2 - A transferência das competências para as entidades intermunicipais depende do prévio acordo de
todos os municípios que as integram, corporizado nas deliberações das assembleias municipais dos
municípios membros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Em reunião do Conselho Intermunicipal da CIMBB de 17 de janeiro de 2019, foi por este deliberado
aprovar a proposta n.º 3/2019, apresentada pelo respetivo presidente conforme documentos anexos.
Nestes termos proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal que se
pronuncie concordando com o teor da referida deliberação, devendo da decisão que vier a ser
tomada ser dado conhecimento à CIMBB”. ----------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada afirmou ser necessário analisar e fazer uma ampla discussão em relação à
sua execução. O deputado André Março acrescentou que no novo quadro comunitário as
comunidades intermunicipais terão um papel reforçado no apoio às empresas. -----------------------------

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o teor da proposta da CIMBB, nos
termos apresentados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------No final da sessão foi deliberado por unanimidade, aprovar o texto das deliberações em minuta. ------

