ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 5 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26/07/2019
No dia 26 de julho de 2019, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Anexo I da Lei 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 todos, e deu por iniciados os trabalhos da
sessão, com a presença dos membros indicados na respetiva ata de que constam as ausências
devidamente justificadas de Francisco Grácio e Paula Cristina Sequeira. ---------------------------------------I. PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------1. Projeto do Regulamento Geral de Taxas do Município de Proença-a-Nova ------------------------------O senhor Presidente da Câmara começou por justificar a apresentação deste projeto com a
necessidade de adaptação à nova legislação, designadamente a urbanística, a introdução de taxas de
mediação, novas taxas na ocupação do cemitério, devido à introdução de ossários, e a necessidade
de separar o regulamento de taxas do regulamento de preços, por razões de agilização de processos.
Presente na sessão o projeto do Regulamento Geral de Taxas do Município de Proença-a-Nova, 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, a
Assembleia Municipal deliberou, por maioria com quatro abstenções, aprovar o projeto do
Regulamento Geral de Taxas do Município 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.-----------------------------------------2. Projeto do Regulamento Geral de Preços do Município de Proença-a-Nova -----------------------------O senhor Presidente da Câmara explicou que houve a necessidade de regulamentar isenções,
nomeadamente as referentes a roturas no circuito interno das águas e estabelecer tarifários novos
na água e saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão o projeto do Regulamento Geral de Preços do Município de Proença-a-Nova 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, a
Assembleia Municipal deliberou, por maioria com quatro abstenções, aprovar o projeto do
Regulamento Geral de Preços do Município de Proença-a-Nova em conformidade com a alínea g) do
n.º1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------3. Projeto de Alteração ao Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água e de
Saneamento de Águas Residuais Urbanas -----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara explicou a necessidade, entre outras, tal como resulta do preâmbulo
do regulamento, de ajuste às recomendações da Entidade Reguladora e que não haveria alterações
ao nível do consumo no primeiro escalão. ------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão o projeto de Alteração ao Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de
Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas, 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, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria
com quatro abstenções, aprovar o projeto de Alteração ao Regulamento do Serviço de

Abastecimento Público de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas, em conformidade
com a alínea g) do n.º1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------4. 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal - 2019 ---------------------------------------------------------------------------Foi explicitado, pelo senhor Presidente da Câmara a alteração com a necessidade de reorganização
dos serviços e a recolocação de cada um dos trabalhadores (apenas ajustes) de acordo com o
organograma. A deputada Paula Agostinho perguntou se haveria aumento do número de
funcionários, tendo-lhe sido respondido que esta alteração não consubstanciava um aumento de
trabalhadores e quanto à alínea g) do mapa de pessoal, questão igualmente colocada, existem dois
trabalhadores que se encontram requisitados. ------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal-2019-Nova Estrutura Orgânica, a mesma foi
aprovada por maioria com quatro abstenções, ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º, do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------5. Procedimentos Concursais - Cargos de Direção Intermédia ---------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o concurso decorria da reorganização dos serviços,
havendo a necessidade de prover diferentes cargos de direção.--------------------------------------------------Presente na sessão proposta relativa a abertura de cinco procedimentos concursais para provimento
de Cargos de Direção Intermédia de 2.º e 3.º Grau e respetivo júri de recrutamento. ----------------------Posta a votação, foi deliberado por maioria com quatro abstenções, aprovar a proposta nos termos
em que foi apresentada, ao abrigo do Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais, ficando
a mesma a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------------------------------6. Autorização de Compromisso Plurianual - Projeto de Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia
Ruiva e Parque de Campismo ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que não houve redefinição do projeto, mas sim a
necessidade de exclusão de certas rubricas no projeto de financiamento. -------------------------------------Presente na sessão informação solicitando autorização prévia para a assunção do Compromisso
Plurianual - Projeto de Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva e Parque de Campismo. ---------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. ----------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Compareceu na sessão o senhor João Manuel Nunes, que pediu a palavra para manifestar
preocupação com os incêndios florestais, dada a localização da sua habitação, numa encosta, não
procedendo à respetiva limpeza de excedentes o vizinho confinante, mesmo depois de instado a isso.
Foi-lhe esclarecido que competia à GNR intervir, mas que estivesse descansado pois se nada disso
resultasse a Autarquia assumiria a limpeza, desencadeando depois os mecanismos necessários para
ser ressarcida da despesa efetuada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia
aprovou em minuta o texto das deliberações tomadas. -----------------------------------------------------------

