ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 3 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/04/2019
No dia 29 de abril de 2019, reuniu, no edifício 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, 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 que se encontravam presentes todos os membros da Assembleia
Municipal, à exceção dos seguintes, que haviam apresentado previamente justificação: Francisco
Grácio, Paula Cristina Sequeira, Catarina Alexandra Lourenço e Daniela Dias José. --------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. --------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada tomou a palavra para informar que estivera presente na assembleia da
CIMBB de 24 de abril em que a questão ambiental foi tema, sobretudo no que às alterações
climáticas diz respeito, em sintonia com a sensibilidade que sempre tem manifestado nesta nossa
Assembleia, e que está a avançar o projeto de transportes, tentando dar resposta também a
melhores ligações ao comboio, ansiedade manifesta de certas populações. ----------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão da assembleia ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2019 --------Posta à votação a ata da sessão da assembleia realizada em 28 de fevereiro de 2019, foi aprovada
por unanimidade, com o reparo do deputado Vítor Bairrada para a confirmação posterior do nome
Almeida Henriques. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------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, começou só por destacar algumas das obras concluídas, como o
caso da implantação da Grande Rota da Cortiçada, que requereu esforço considerável. Das obras a
decorrer destacou a requalificação do mercado municipal e referiu a conversa que tivera com o
empreiteiro no sentido de assegurar a inauguração na data prevista, Festas do Município, e a
reabilitação de arruamentos municipais e outras vias degradadas com os incêndios. No domínio da
Ação Cultural destacou: o sucesso da conferência sobre a Rota das Aromáticas; a reunião do
Conselho Geral da ANAFRE no Auditório Municipal, a propósito da qual o deputado Carlos Gonçalves,
presidente da Junta de Freguesia de Montes da Senhora, destacou o sucesso, agradecendo a
colaboração prestada pelo município e pelos outros presidentes de junta; a reunião de
colaboradores de todo o mundo da OutSystems em Proença-a-Nova; o VI Sarau Desportivo que
bateu recordes de participação e assistência, coroando o bom trabalho que o Grupo de Desporto
vem realizando; a exposição da AmaCorgas no Palácio Baldaia durante abril; a promoção que o
Festival das Sopas e Condutos proporcionou a Proença, com a vinda da TVI; a aprovação do projeto
produtos e condutos na cantina da escola; a apresentação da tigelada de Proença-a-Nova ao
concurso 7 Maravilhas Doces de Portugal, finalmente, o bem encaminhado projeto da torre de

observação da Serra das Talhadas a cargo do arquiteto Siza Vieira, que já se deslocou ao local, o que
serviu para o redimensionar. -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Projeto de alteração do Regulamento do Cemitério Municipal de Proença-a-Nova -------------------Presente na sessão o projeto de alteração do Regulamento do Cemitério Municipal de Proença-aNova de acordo 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 senhor Presidente da Câmara explicitou que, apesar de haver espaço ainda disponível,
havia que organizar os covais definitivos sobretudo em profundidade. -----------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de alteração do Regulamento
do Cemitério Municipal de Proença-a-Nova em conformidade 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. Projeto de elaboração do Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e de Afixação
e Inscrição de Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão o projeto de elaboração do Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço
Público e de Afixação e Inscrição de Publicidade de acordo 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, esclareceu-se que era necessária uma maior
articulação com o regulamento de taxas e licenças, bem como a questão da publicidade e os
condicionamentos do uso do espaço público. --------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de elaboração do
Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e de Afixação e Inscrição de Publicidade em
conformidade com alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
5. Documentos de Prestação de Contas - 2018 -----------------------------------------------------------------------Presente na sessão, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, os documentos de Prestação de Contas inerentes ao exercício de 2018.O senhor Presidente fez um resumo dos resultados do ano de 2018, resumo esse que se encontra
patente nos documentos submetidos à apreciação da Assembleia Municipal. O Município registou
uma boa execução orçamental, do lado da receita o valor de € 11.293. 654,63, representando uma
execução de 91,72%, e do lado da despesa o valor de nove milhões quatrocentos e quarenta e um
mil trezentos e noventa e cinco euros e quarenta e três cêntimos representando uma execução de
77,93%. Disse ainda que o aumento da dotação orçamental refletia a melhoria da atividade
económica, aumentando assim os impostos, e que o aumento dos encargos com os recursos
humanos se deve à incorporação dos precários e a novos concursos por exigência da assunção de
novas competências e das situações de aposentação, sobretudo no pessoal de exterior, realçando
também as amortizações de empréstimos à Caixa Geral de Depósitos e ao Santander e que não havia
dívidas de curto prazo e que a saúde financeira era estável e a capacidade de endividamento estava
em cerca de dois milhões de euros. O deputado André Março comentou que os indicadores de
solidez eram positivos, que vinham melhorando sempre e eram indiciadores da boa capacidade
executiva da câmara e que o oficial de contas não punha reservas. O deputado Jaime Lourenço
queixou-se da fraca visibilidade dos quadros enviados previamente, tendo-lhe sido dito que o facto
se devia à deficiência do scâner. -------------------------------------------------------------------------------------------Submetido a votação os documentos de Prestação de Contas Ano 2018, foram os mesmos aprovados
por maioria, com três abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------6. Autorização de Compromisso Plurianual-Projeto de Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia
Ruiva -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão informação solicitando autorização prévia para a assunção do Compromisso
Plurianual - Projeto de Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva. ------------------------------------------

O senhor presidente da Câmara justificou o enquadramento para dois anos com algumas alterações
ao projeto inicial, o que atrasou as obras, que só se iniciarão a 1 de setembro. A deputada Paula
Agostinho perguntou se a Praia Fluvial da Fróia também teria intervenções, ao que lhe foi lembrado
os investimentos ali efetuados e os previstos para a área dos pinheiros mansos, com a implantação
possível de bungalows, mas que as preocupações com a Fróia estavam sobretudo relacionadas com o
espelho de água e a recuperação do volume de água, que era escassa. ----------------------------------------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, na sua atual redação, deliberou, por unanimidade, autorizar a
assunção do Compromisso Plurianual. ----------------------------------------------------------------------------------7. Aprovação da versão final da 1.ª Alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de
Proença-a-Nova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na Assembleia Municipal a versão final da 1.ª Alteração ao Plano de Pormenor do Parque
Empresarial de Proença-a-Nova, nos termos do número 1 do artigo 90.º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) mediante proposta aprovada por unanimidade em
reunião extraordinária da Câmara Municipal de 24 de abril de dois mil e dezanove. ------------------------De acordo com os documentos apresentados a Câmara Municipal desencadeou o período de
discussão pública da 1.ª Alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova,
que decorreu entre 25 de março a 22 de abril, não tendo sido rececionadas quaisquer observações
ou contributos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nessa sequência foi elaborada a versão final da 1ª Alteração ao Plano de Pormenor do Parque
Empresarial de Proença-a-Nova, de acordo com o número 6 do artigo 89.º do RJGT e em
conformidade com recomendações emanadas na Conferência Procedimental, realizada nas
instalações da CCDR Centro em Coimbra, no dia 4 de fevereiro de dois mil e dezanove. -------------------Analisados os referidos documentos e esclarecidas as alterações devidas sobretudo aos acertos do
projeto de cartografia como o caso das rodovias e os acessos a alguns lotes, a reimplantação de
outros e a deslocalização de dois para a zona da barragem para otimização da hidropenia, bem como
a construção dos depósitos de gás da Procerâmica, a Assembleia Municipal deliberou, por
unanimidade, aprovar a versão final da 1.ª Alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial
de Proença-a-Nova, nos termos do número 1 do artigo 90.º do RJIGT. -----------------------------------------8. Reorganização da Estrutura Orgânica-Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, Regulamento
de Organização dos Serviços Municipais, Estrutura e Competências e Mapa de Pessoal ----------------Presente na sessão proposta da câmara municipal de reorganização da estrutura orgânica-DecretoLei n.º 305/2009, de 23 de outubro, Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, Estrutura
e Competências e Mapa de Pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara justificou a reorganização, essencialmente, com a necessidade de
otimizar e articular serviços na sequência da transferência de novas competências, tendo a deputada
Paula Agostinho questionado sobre a oportunidade dessa reorganização, ao que o senhor presidente
respondeu reportando-se para as justificações anteriormente dadas e acrescentando que, com esta
reorganização e reajustamento de serviços em novas divisões, se verificavam melhorias, como nos
casos específicos da educação e no património, e com a publicação dos diplomas de descentralização
de competências, ter que se criar novas valências. -------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com três abstenções, aprovar: ------------------------------A estrutura orgânica correspondente ao modelo de estrutura hierarquizada, nos termos da alínea a)
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro; ------------------------------------------------------

Fixar em 11 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, 3 divisões municipais, e oito unidades
municipais, nos termos da alínea c) do artigo 6.º da legislação citada; ------------------------------------------Fixar em 13 o número máximo total de subunidades orgânicas, nos termos da alínea d) do artigo 6.º
da legislação citada; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Mapa de Pessoal com a reorganização dos serviços municipais e a respetiva estrutura orgânica. ---III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Não se verificou qualquer pedido de intervenção do público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No final da sessão foi deliberado por unanimidade, aprovar o texto das deliberações em minuta. ---

