ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 7 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06/12/2019
No dia 06 de dezembro 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: Paula Cristina
Valério Sequeira, Joaquim Ribeiro Farinha, José António Tavares Branco e Paulo Jorge Dias Cardoso. -Foi dado conhecimento da correspondência recebida, de que constava um abaixo-assinado dos
professores do Agrupamento de Escolas, enviado pelo Sindicato dos Professores da Região Centro. --I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada tomou a palavra para se regozijar com a nomeação do Engenheiro João
Paulo Catarino, Presidente da Assembleia, para uma nova Secretaria de Estado da Conservação da
Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, dando conhecimento da sua participação na
Assembleia da ANMP, cuja temática principal havia sido a Regionalização, congratulando-se com a
tónica na valorização do Interior e dando a sua opinião de que a Regionalização deveria avançar com
o adequado esclarecimento das populações, para se evitarem falsas questiúnculas. Terminou esta
sua intervenção desejando a todos Boas Festas. O deputado Francisco Grácio congratulou-se
também com a nomeação do Engenheiro João Paulo Catarino e felicitou a Câmara pela intervenção
na Fonte das Três Bicas, estendendo esses parabéns também à artista Iola Valle, por terem
concretizado um desejo antigo da população, terminando igualmente com votos de Boas Festas. O
deputado Carlos Gonçalves deu conhecimento da sua participação na Assembleia da ANAFRE,
esclarecendo que havia ficado em suspensa a legislação prevista para as licenças dos animais de
estimação. O deputado André Março, a propósito do referido abaixo-assinado dos professores do
Agrupamento de Escolas contra a delegação de competências no domínio do ensino, disse respeitar
a opinião dos signatários, mas que não se podia pedir a descentralização e ao mesmo tempo não
assumir as competências inerentes, realçando as vantagens de uma administração de meios de
proximidade, sobretudo nos domínios previstos, as infraestruturas e o pessoal auxiliar. O deputado
Vítor Bairrada tomou a palavra novamente para sugerir que a Assembleia, eventualmente, tomasse
posição sobre a temática de novo na ordem do dia, da denominada Barragem do Alvito. O senhor
Presidente da Câmara tomou então a palavra para se referir também à sua participação na
Assembleia da ANMP, realçando que a regionalização é um processo irreversível e que deve ser bem
esclarecido e monitorizado, até para que todos vejam as vantagens e se esbatam as resistências
habituais, já que ao nível das chefias parece haver sintonias. Agradeceu e fez seus também os votos
de Boas Festas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão da assembleia realizada em 27 de setembro de 2019 --------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 27 de setembro de 2019, foi aprovada
por maioria, com a abstenção de um dos deputados que não havia participado na 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, começou por destacar a inauguração da Fonte das Três Bicas, a
continuação da Requalificação da Malha Urbana e do Pavilhão Desportivo Municipal, a
Requalificação do Conjunto de Edifícios, do lagar de Sobreira Formosa e da aldeia de Cunqueiros, as
ampliações da mediateca do CCVF e do bar da Praia Fluvial do Malhadal. No domínio da Ação Social,
destacou o seguinte: a reunião com os agentes turísticos, no dia 25 do mês passado, em que também
esteve representada a escola, responsável na formação dos agentes turísticos, que depois estagiarão
nas empresas, tendo sido distribuída informação sobre os recursos disponíveis para a dinamização
turística; o êxito alcançado com o XII Encontro de Escalada, que contou com 82 participantes; as boas
perspetivas para o Mercado de Sabores de Natal que leva a magia da quadra para o centro da vila, no
remodelado Mercado Municipal. Em outubro, a temática escolhida para a terceira edição do
Concurso Literário Pedro da Fonseca; o grande êxito da exposição do pintor Carlos Farinha no Museu
do Oriente, sobretudo com o quadro com os pontos mais emblemáticos do Concelho, deslocado para
lá do hall de entrada dos Paços do Concelho. Informou ainda o senhor Presidente que a execução do
Orçamento da Receita estava nos 80,48% e o da Despesa nos 68,40%, à data de dois de dezembro do
ano corrente, e terminou esta sua intervenção divulgando o concerto de Natal do Grupo Coral e
apelando à participação de todos. Pediu a palavra o deputado Vítor Bairrada para se congratular com
os rastreios e a promoção bons hábitos de saúde no 1º Ciclo e levantou o problema da falta de
limpeza nas bermas das estradas, sobretudo nas aldeias, no que foi corroborado pelo deputado
Carlos Gonçalves, realçando a falta de sensibilidade dos madeireiros com esta situação. Instado a
esclarecer a situação do lagar da Sobreira, o senhor Presidente disse que este é um projeto da Pinhal
Maior, em que utiliza as instalações, que serão cedidas para a finalidade de uma candidatura tendo
como vetor principal a agricultura biológica. ---------------------------------------------------------------------------3. Aprovação da minuta do Protocolo a celebrar com a Everis Portugal S.A ---------------------------------Presente na sessão minuta do Protocolo a celebrar com a Everis Portugal S.A, o mesmo foi aprovado
por unanimidade nos termos do artigo 13.º do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do
Município de Proença-a-Nova. --------------------------------------------------------------------------------------------4. Aprovação da minuta do Protocolo a celebrar com a Babel --------------------------------------------------Presente na sessão minuta do Protocolo a celebrar com a Babel, o mesmo foi aprovado por
unanimidade nos termos do artigo 13.º do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do
Município de Proença-a-Nova. --------------------------------------------------------------------------------------------5. Transferência de competências para o Município ---------------------------------------------------------------Presente na sessão o Protocolo celebrado com a Noesis Portugal - Consultadoria em Sistemas
Informáticos S.A, o mesmo foi ratificado por unanimidade nos termos do artigo 13.º do Regulamento
de Incentivo à Criação de Emprego do Município de Proença-a-Nova. -----------------------------------------6. Ratificação do Protocolo celebrado com a Outsystems - Software em Rede S.A ------------------------Presente na sessão o Protocolo celebrado com a Outsystems-Software em Rede S.A, o mesmo foi
ratificado por unanimidade nos termos do artigo 13.º do Regulamento de Incentivo à Criação de
Emprego do Município de Proença-a-Nova. ----------------------------------------------------------------------------

7. Aprovação do Projeto de Regulamento do Parque Empresarial de Proença-a-Nova ------------------Presente na sessão o projeto do Regulamento do Parque Empresarial de Proença-a-Nova,
acompanhado do respetivo relatório de avaliação dos lotes, 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 o senhor Presidente não ter
havido sugestões, reclamações à elaboração do projeto dentro dos prazos legais. --------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto do Regulamento do Parque
Empresarial 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. ---------------------------------------------------------------------------------8. Constituição da Associação de Municípios para a Gestão do Centro Intermunicipal de Recolha de
Animais Errantes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente, sob proposta da Câmara Municipal, minuta dos Estatutos da Associação de Municípios para
a Gestão do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes-CIRAE, e respetivo estudo de
viabilidade económico-financeiro, acompanhado de informação da Unidade Jurídica cujo teor se
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“A Associação de Municípios para a Gestão do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes
–CIRAE, é uma Associação de Municípios de fins específicos com consagração legal no Capítulo IV, do
Título III da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sem prejuízo das demais disposições aplicáveis. -------A constituição de associações de fins específicos compete aos órgãos executivos colegiais dos
municípios, ficando a eficácia do acordo constitutivo, que define os seus estatutos, dependente da
aprovação pelos respetivos órgãos deliberativos, conforme o determina o n.º 1 do artigo 108.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, devendo os estatutos ir de encontro ao especificado no artigo 109.º
do mesmo diploma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das
respetivas populações de acordo com o disposto no artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, designadamente no domínio da saúde pública.----------------------------------------------------------Nestes termos, atento o D.L. n.º 315/2003 de 17/12, que altera e republica o Decreto-Lei n.º
276/2001, de 17 de outubro, que estabelece as normas legais tendentes a pôr em aplicação em
Portugal a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, designadamente o
artigo 19.º: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compete às câmaras municipais a recolha, a captura e o abate compulsivo de animais de companhia,
sempre que seja indispensável, muito em especial por razões de saúde pública, de segurança e de
tranquilidade de pessoas e de outros animais, e, ainda, de segurança de bens, sem prejuízo das
competências e das determinações emanadas da DGV nessa matéria. -----------------------------------------Encontrando-se definido o número de municípios que manifestaram intenção de constituir a
Associação, por forma a dar cumprimento ao estatuído nos n.ºs 1 e 2 do artigo 32.º da Lei n.º
50/2012, de 31 de agosto, aplicável face ao disposto no n.º 3 do artigo 56.º conjugado com o n.º 2 do
artigo 53.º, ambos do mesmo diploma, elaborou-se o Estudo de Viabilidade Económico-Financeira. ---Assim, propõe-se que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------A câmara municipal revogue a deliberação tomada na reunião de 5 de novembro de 2018 e delibere
nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação
conferida pela Declaração de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro de 2013, sobre a
constituição e participação na Associação em causa, aprove a minuta dos estatutos e o estudo de
viabilidade económica e que submeta à assembleia municipal para que esta delibere autorizar o
município a constituir e a participar na Associação de Municípios para a Gestão do Centro
Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes–CIRAE, bem como delibere aprovar os estatutos, o

estudo de viabilidade económica, de acordo com o previsto na alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º
conjugado com a alínea u) do n.º1 do artigo 25.º , ambos do diploma referenciado, revogando a
deliberação tomada na sessão do dia 29 de novembro de 2018” -------------------------------------------------A Assembleia Municipal, esclarecida a interpelação do deputado Carlos Gonçalves de que se tratava
da necessidade de ampliação do centro, da necessidade de uma gestão diferente, decorrente das
alterações legislativa, o centro de recolha sairia da alçada da Pinhal Maior e passaria para a nova
associação, deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição e a participação do Município de
Proença-a-Nova na Associação, bem como os respetivos Estatutos e o Estudo de Viabilidade
Económico-Financeiro ao abrigo do n.º1 do artigo 108.º, conjugado com a alínea u) do n.º1 e alínea
k) do n.º 2 do artigo 25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 32.º da Lei
n.º 50/2012, de 31 de agosto, aplicável por remissão do n.º 3 do artigo 56.º conjugado com o n.º 2 do
artigo 53.º, ambos do mesmo diploma. ----------------------------------------------------------------------------------Revogou, ainda, por unanimidade a deliberação tomada na sessão do dia 29 de novembro de 2018. -9. Discussão e aprovação da proposta do Orçamento para 2020, das Opções do Plano e Mapa de
Pessoal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta do Orçamento para 2020, das Opções do Plano e Mapa de Pessoal, o senhor
Presidente da Câmara começou por esclarecer que relativamente ao orçamento do ano anterior
havia um acréscimo de 123.000 euros e que as verbas decorrentes da delegação de competências e
possível acréscimo de verbas do próximo Orçamento do Estado ainda não se encontram
consideradas no presente documento. No que respeita às despesas com pessoal estas absorvem
cerca de 29,88% do Orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que a taxa de execução do orçamento da receita do exercício do corrente ano ficaria
acima dos 90% de execução.------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março disse que o orçamento não diferia muito do anterior, que as receitas
subiam ligeiramente, que a despesa corrente total baixava e que a despesa com capital subia, mas
que estávamos no caminho certo até ao novo quadro comunitário. ---------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada quis regozijar-se por ver contemplada a construção de uma pequena pista
de atletismo, velha aspiração dos atletas de uma terra com tradição na modalidade e que assim não
precisariam de ir treinar a Castelo Branco cerca de 20 elementos. Quis também saber como seriam
resolvidos os problemas da habitação com mais procura, agora que temos mais empresas a instalarse aqui e como estava o Plano Municipal de Defesa da Floresta. O senhor Presidente da Câmara
tomou então a palavra para responder que, no que concerne à habitação, se incentivavam os
particulares com benefícios fiscais, a Câmara Municipal iria proceder a melhorias no Conjunto de
Edifícios e realizar intervenções em velhas habitações devolutas adquiridas. Quanto ao Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Proença-a-Nova reiterou que Proença era líder
e que iria ser aprovado um plano para dez anos.----------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com cinco abstenções aprovar a proposta do
Orçamento para 2020, das Opções do Plano e Mapa de Pessoal, nos termos das alíneas a) e o) do n.º
1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------10. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais --------------------Nos termos e para os efeitos estatuídos na alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro, na sua atual redação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, conceder
autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais na Câmara Municipal,
no termos em que foi apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------

11. Autorização prévia de compromisso plurianual - “Empreitada de Requalificação da Praia Fluvial
de Aldeia Ruiva e espaço envolvente” ----------------------------------------------------------------------------------Presente a autorização de compromisso plurianual - “Empreitada de Requalificação da Praia Fluvial
de Aldeia Ruiva e espaço envolvente”, o senhor Presidente da Câmara esclareceu ser um projeto com
especificidades técnicas sobretudo relacionadas com a piscina, tendo sido necessário contemplar nas
peças do procedimento da empreitada a adjudicação por lotes, um para a piscina e outro para os
espaços envolventes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------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, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, deliberou, por
unanimidade, autorizar a assunção do Compromisso Plurianual. ------------------------------------------------12. Compromissos plurianuais autorizados no âmbito da delegação de competências - Para
conhecimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente informação da Divisão Financeira e Administrativa inerente aos compromissos plurianuais
autorizados no âmbito da delegação de competências. A Assembleia Municipal tomou
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Unidade de Execução de Vale de Linhares - Para conhecimento -------------------------------------------Presente a Versão Final da proposta de delimitação da Unidade de Execução de Vale de Linhares, a
Assembleia Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Não se verificou qualquer pedido de intervenção do público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No final da sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade, e o senhor
Presidente convidou todos os presentes para um beberete de Boas Festas no bar dos Paços do
Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

