ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 6 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/09/2019
No dia 27 de setembro 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 do deputado António Gil Martins Dias, e das vereadoras Margarida Lopes
Cristóvão e Catarina Sofia da Encarnação Dias, que apresentaram previamente justificação. ------------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, o deputado André Alves Dias fez referência á quantidade de
assaltos e tentativas de assaltos na zona da Pedra do Altar, Vale da Mua e São Pedo do Esteval. Os
assaltantes fazem-se passar por agentes das finanças conseguindo assim enganar a população. Pediu
ao município que fizesse sair um comunicado para aviso geral das populações. O Sr. Presidente da
Câmara, constatou a veracidade dos acontecimentos. Referiu que já tinha sido informado pelas
autoridades, tendo solicitado à GNR reforço imediato no patrulhamento, e afirmou que faria sair o
comunicado junto das redes sociais e na radio Condestável. ------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada tomou a palavra para se congratular, com o êxito de alguns dos eventos
promovidos pelo município, salientando, no entanto, que no futuro as festas devem ter em
consideração a questão da reciclagem e evitar ao máximo a utilização de plásticos. -----------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Sessão da Assembleia realizada em 26 de junho de 2019 ------------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 26 de junho de 2019, foi aprovada por
maioria, com a abstenção dos deputados Paula Maria Tavares Agostinho, Francisco Grácio e André
Manuel Alves Dias, que não haviam participado na respetiva sessão. -------------------------------------------2. Aprovação da Ata da Sessão da Assembleia realizada em 26 de julho de 2019 -------------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 26 de julho de 2019, foi aprovada por
maioria, com a abstenção dos deputados Paula Sequeira e Francisco Grácio, que não haviam
participado na sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apreciação da Informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------O Sr. Presidente da Câmara, atendendo a que todos tiveram acesso prévio aos documentos
referentes à atividade municipal, destacou algumas obras: a Remodelação do Auditório; a
Requalificação da Fonte das Três Bicas e a Requalificação do Pavilhão Desportivo Municipal. No
âmbito na cultura e ação social, destacou o Festival do Peixe do Rio realizado com grande sucesso na
freguesia de São Pedro do Esteval; o programa ReSkill da OutSystems que garantiu emprego a nove

formandos do Curso Técnico de low-code developer; o 12.º aniversário do Centro de Ciência Viva da
Floresta, Ação de sensibilização no mercado municipal - o que deve ser a postura de cada um na não
utilização do saco de plástico, a descida do Rio Ocreza que bateu o recorde de participantes e o
Festival do Plangaio e do Maranho a iniciar-se neste fim de semana na freguesia de Sobreira
Formosa, que integra também um coloquio inserido nas jornadas europeias do património. Destacou
também a divulgação e a participação da Tigelada no concurso das Sete Maravilhas Doces de
Portugal, e o esforço de toda a comunidade na divulgação, sendo hoje uma marca consolidada do
concelho. Alertou para a invasão e perigos da vespa asiática. Realçou a inauguração do Centro
Educativo de Sobreira Formosa que resulta da conjunção da Escola Básica e do Jardim de Infância e
que traz condições diferenciadas para aprender quer no ponto de vista físico quer no ponto de vista
tecnológico, e a conferência acerca da interioridade que decorreu na aldeia da Figueira “As pessoas
no interior não podem ser apenas figurantes” para os turistas. ---------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada pediu a palavra e salientou também a visita do Sr. Ministro Adjunto e da
Economia Pedro Siza Vieira. Realçou também o trabalho da unidade móvel de saúde nas praias
fluviais, o Festival do Peixe que promove muito e bem a região, a ação levada a cabo pela união de
freguesias de Proença-a-Nova e o Centro de Ciência Viva da Floresta com o tema da Saúde, pois a
saúde tem de ser respeitada. Destacou a necessidade de se promover junto de todos os
empresários/lojistas a utilização de sacos de papel ou de pano e menos plástico. O deputado André
Março, felicitou o executivo pela captação de mais uma empresa do sector tecnológico, e afirmou
que Proença-a-Nova começa a ser um exemplo a nível nacional, pois tem conseguido atrair
empresas, manter o número de alunos, manter investimentos em curso e captar novos. Referiu que
Proença-a-Nova só se desenvolve se tiver esta capacidade de captar jovens qualificados, captar
investimento em atividades mais qualificadas, que trazem mais valor, mais rendimento e mais alunos
nas escolas. Continuou afirmando que é preciso estar preparados pois a qualquer momento alguma
dessas empresas podem ir embora, há que estar unidos para captar novas pessoas e novos
investimentos. Proença-a-Nova, está diferente, há que continuar a apoiar e a captar investimento. O
deputado Francisco Grácio frisou que a postura dos deputados da bancada do PSD, é sempre no
sentido de apoiar o que de bem se faz em prol do nosso concelho, não deixando de serem críticos,
mas construtivos, felicita atividade do executivo camarário. Incentiva a que o concelho tenha cada
vez mais tenha fatores de desenvolvimento, para captar mais gente e mais indústrias. -------------------4. Projeto do Regulamento de Apoio à Reconversão de Áreas Florestais em Áreas Agrícolas nas
Faixas de Gestão de Combustível em redor dos Aglomerados Populacionais -------------------------------Presente na sessão o projeto do Regulamento de Apoio à Reconversão de Áreas Florestais em Áreas
Agrícolas nas Faixas de Gestão de Combustível em redor dos Aglomerados Populacionais, 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 Sr.
Presidente da Câmara referiu que este projeto tem como objetivos agregar território com gestão
conjunta e promover alguma riqueza para ajudar na gestão desses espaços. No âmbito da consulta
pública não houve sugestões ou observações e a Aldeia da Mó já está a ser gerida no âmbito deste
projeto. O deputado Vítor Bairrada, afirmou que por experiência própria em certas aldeias basta uma
pessoa não querer que prejudica logo a implementação deste projeto, noutras zonas há encostas
onde não se pode praticar agricultura. ----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara referiu que é feita uma análise à topografia dos terrenos para aferir as
melhores espécies, sendo também necessário efetuar um trabalho de cidadania. Referiu ainda
acreditar, que este projeto tenha repercussão a nível nacional e que seja apoiado. ------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto do Regulamento de Apoio à
Reconversão de Áreas Florestais em Áreas Agrícolas nas Faixas de Gestão de Combustível em redor
dos Aglomerados Populacionais, 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. ----------------------------------------------------------------------------------

5. Transferência de competências para o Município ---------------------------------------------------------------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 para o: -------------------------------------Ano 2019 não pretender exercer as competências previstas no: -------------------------------------------------i. Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - define o modelo de cogestão das áreas protegidas; ---ii. Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio da saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------Ano 2020 não pretender exercer as competências previstas no: --------------------------------------------------i. Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio das vias de comunicação; --------------------------------------------------------------------ii. Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio do apoio aos bombeiros voluntários; -----------------------------------------------------iii. Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio do estacionamento público; -----------------------------------------------------------------iv. Decreto-lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - define o modelo de cogestão das áreas protegidas; ---v. Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro - transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio da saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------Devendo esta comunicação ser feita à DGAL, respeitando os prazos indicados. ------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou no que diz respeito à educação e a sua aceitabilidade para este
ano letivo 2019/2020. Relativamente a este ponto a camara municipal ficará responsável, em
articulação com a direção do agrupamento de escolas, da gestão do pessoal não docente e toda a
gestão corrente do próprio agrupamento. O pessoal docente continua na esfera do ministério da
educação. Esta transferência de competências ficará efetiva a partir de janeiro de 2020. Na área da
Justiça não se traduz em nenhuma condição de esforço financeiro para o município, pois a câmara já
assegura o custo das instalações, do administrativo e do mediador ficando só sobre a esfera do
Ministério da Justiça, a Juíza de Paz. -------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta nos exatos termos em que
foi apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Transferência de competências para a CIMBB --------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal com a indicação por parte da CIMBB do envio da Proposta
n.º 024/2019, bem como a ata n.º 07/2019 da reunião extraordinária do dia 30 de maio do conselho
intermunicipal, mediante a qual para o ---------------------------------------------------------------------------------“Ano de 2019 não pretende exercer as competências previstas no: ---------------------------------------------i. Decreto-Lei n.º 23/2019, concretiza o quadro de transferência de competências no domínio da
saúde;
ii. Decreto-Lei n.º 21/2019, concretiza o quadro de transferência de competências no domínio da
educação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. Decreto-Lei n.º 58/2019, concretiza o quadro de transferência de competências no domínio dos
transportes em vias navegáveis interiores; ---------------------------------------------------------------------------Ano de 2020 não pretender exercer as competências previstas no: ----------------------------------------------

i. Decreto-Lei n.º 103/2018 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; -----------------------------------------------------------------------------ii. Decreto-Lei n.º 23/2018 concretiza o quadro de transferência de competências no domínio da
saúde; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. Decreto-Lei n.º 21/2019, concretiza o quadro de transferência de competências no domínio da
educação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iv. Decreto-Lei n.º 58/2019, concretiza o quadro de transferência de competências no domínio dos
transportes em vias navegáveis interiores” ---------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dar o seu acordo à proposta da CIMBB nos
exatos termos em que foi apresentada. --------------------------------------------------------------------------------7. Proposta de fixação da participação variável de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) ------Presente proposta da Câmara Municipal, nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, propondo que a participação variável de IRS para o Município se fixe em 5% ------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal,
fixando no Município de Proença-a-Nova a participação variável de IRS em 5% de acordo com as
disposições conjugadas da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º do
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------8. Proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) --------------------------------Presente a proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI), a qual se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------1. A fixação de uma taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,3% para os prédios urbanos,
conforme alínea c), do n.º 1 e nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis (CIMI), com todas as alterações legislativas introduzidas; ---------------------------------------2. A redução fixa de IMI conforme referido no artigo 112.º A do CIMI, de € 20,00 para os agregados
familiares com um dependente a cargo; € 40,00 para os agregados familiares com dois dependentes
a cargo e €70,00 para os agregados familiares com 3 ou mais dependentes a cargo; ----------------------3. Nos termos e para os efeitos do artigo 112.º do CIMI: -----------------------------------------------------------a) A redução de 20% da taxa de IMI aplicável para prédios arrendados para habitação localizados na
Área de Reabilitação Urbana, com reconhecimento da redução de forma automática, após
verificação dos respetivos requisitos pelos serviços competentes para o efeito; ------------------------------b) A majoração de 30% da taxa de IMI aplicável a prédios ou parte de prédios urbanos degradados
para os quais a Câmara Municipal de Proença-a-Nova tenha determinado a execução de obras de
conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade, ou melhoria
do arranjo estético - ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização
e da Edificação aprovado pelo DL n.º 555/99 de 16 de dezembro, e respetivas alterações, ou
conforme o disposto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e respetiva
alteração, enquanto não forem concluídas as obras intimadas por motivos alheios ao Município de
Proença-a-Nova; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A majoração até ao dobro da taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se
encontrem em situação de abandono, no interior dos aglomerados populacionais e numa faixa de
largura não inferior a 100 metros em redor dos referidos aglomerados, não podendo da aplicação
desta majoração resultar uma coleta de imposto inferior a € 20 por cada prédio abrangido; -------------

d) A redução de 30% da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos classificados de interesse público,
de valor municipal ou património cultural, nos termos da legislação em vigor, sob proposta de
comissão técnica municipal, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do
n.º 1 do art.º 44º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. ----------------------------------------------------------------4. A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável para os prédios urbanos localizados na ARU de
Proença-a-Nova que se encontrem devolutos/degradados, nos termos do Decreto-Lei n.º 159/2006,
de 8 de agosto, e/ ou para os prédios em ruínas, em conformidade com o nº. 3, do artigo 112.º do
CIMI; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. A redução, ao abrigo do disposto nos nºs. 1 e 2 do art.º 44º-B do Estatuto dos Benefícios Fiscais,
de 10 % da taxa de IMI aplicável, por cinco anos, aos prédios urbanos com eficiência energética,
entendendo-se que esta se verifica quando: ---------------------------------------------------------------------------a) Tenha sido atribuída ao prédio uma classe energética igual ou superior a A nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto; ------------------------------------------------------------------------b) Em resultado da execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação e
conservação de edifícios, a classe energética atribuída ao prédio é superior, em pelo menos duas
classes, à classe energética anteriormente certificada ou; ---------------------------------------------------------c) O prédio aproveite águas residuais tratadas ou águas pluviais, nos termos a definir por portaria dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do ambiente. ---------------------------------6. Nos termos e para os efeitos do n.º 19 do artigo 71.º conjugado com o artigo 45.º ambos do
Estatutos dos Benefícios Fiscais) (EBF): ----------------------------------------------------------------------------------Aos imóveis que preencham os requisitos a que se refere o n.º 1 do art.º 45-º propõe-se que sejam
aplicadas as seguintes isenções: ------------------------------------------------------------------------------------------a) A isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos a contar do ano,
inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do
proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação
permanente ou a habitação própria e permanente; -----------------------------------------------------------------b) A isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições de
imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas obras
no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição; ----------------------------------------------------c) A isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação
permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também própria e permanente; -d) Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação a que se refere a
alínea b) do n.º 1.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Deputado Vítor Bairrada destaca que existem casas, dentro das aldeias, degradadas. Referiu que o
processo devia ser mais célere, as pessoas deviam ser mais penalizadas. O Sr. Presidente da Câmara
referiu que todos os proprietários já foram notificados, decorrendo o procedimento de acordo com a
lei. O deputado André Março, felicita o esforço do município por aplicar as taxas mínimas do IMI,
pela vantagem do IMI ao nível das famílias, mas no futuro, há que ter uma política fiscal mais
benéfica para as famílias numerosas. O Sr. Presidente da Câmara informou que no próximo
Orçamento se terá em consideração essa condição, a natalidade. ----------------------------------------------A presente proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------

9. Candidatura à operação 10.2.1.6 - Renovação de ALDEIAS ----------------------------------------------------Presente na sessão Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de Requalificação da Aldeia de
Cunqueiros que se pretende candidatar à operação 10.2.1.6 - Renovação de ALDEIAS. -------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que se pretende com este projeto uma renovação da aldeia de
Cunqueiros para potenciar a sua requalificação para propor integração à Rede de Aldeias do Xisto. --O deputado Carlos Gonçalves afirmou que este projeto conta já com alguns anos, sendo justo a
aldeia ser intervencionada. -------------------------------------------------------------------------------------------------Atento o teor do objeto, da área de intervenção, do enquadramento da proposta e a descrição da
mesma que integra a memória descritiva e justificativa e aqui se dão por reproduzidos, a Assembleia
Municipal deliberou por unanimidade certificar como de reconhecido interesse para as populações e
para a economia local, ao abrigo da alínea i) do artigo 46.º da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio,
alterada pela Portaria n.º 133/2019, de 9 de maio, o Projeto de Requalificação da Aldeia de
Cunqueiros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Relatório de auditor externo sobre informação económico financeira semestral - Para
conhecimento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara deu conhecimento do relatório, destacando que a situação económica e
financeira é positiva, apresenta um equilibro orçamental e está a cumprir os limites legalmente
impostos. Em termos orçamentais, o município tem um saldo positivo entre a receita e a despesa
paga na ordem dos 2,3 milhões de euros à data de 30 de junho de 2019. Agradeceu o trabalho
realizado pela divisão administrativa e financeira da câmara municipal. ---------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------11. Relatório da Auditoria ao Município de Proença-a-Nova - Para conhecimento ------------------------O Sr. Presidente da Câmara deu conhecimento do relatório final da Auditoria ao Município de
Proença-a-Nova-Controlo do Urbanismo, elaborado pela Inspeção-Geral de Finanças, o qual reporta
ao triénio de 2012/2014 e ao primeiro trimestre de 2015. --------------------------------------------------------Não houve qualquer pronúncia por parte dos membros da Assembleia com relação ao Relatório
apresentado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Interveio o senhor Francisco Vaz Marques que pediu a palavra para afirmar que existe um
crescimento da população no concelho. Alertou, ainda, para se consciencializar a população a que
mude a sua residência para o concelho para assim se fazer sentir positivamente no eleitorado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada em minuta. --------------------------

