ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 1 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28/02/2020
No dia 28 de fevereiro de 2020, 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 e Vítor Bairrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida, de que constavam dois Emails do Secretário
Geral da ANAM, um dando conta da preparação do 2.º Congresso Nacional desta associação e
solicitando a divulgação da nova edição dos prémios respeitantes ao concurso de trabalhos
relacionados com a temática “valorização do papel das Assembleia Municipais na organização
democrática dos municípios”, sobretudo junto da comunidade escolar, tendo-se a este propósito
encarregado o executivo da respetiva divulgação junto do Agrupamento Pedro da Fonseca; o outro
dando conta da nossa pronta resposta ao inquérito do Centro de Valorização dos Eleitos e solicitando
a escolha de duas datas para uma ação de formação, aqui, de entre o calendário proposto, tendo
circulado pela Assembleia o respetivo calendário para auscultação da melhor escolha a propor
posteriormente; presente também uma publicação da AEREL (Associação de Estudos de Direito
Regional e Local); foi dado ainda conhecimento da data do Congresso do CCRE, em Insbruck, de 6 a 8
de maio e a respetiva temática: “Ação Global. Mudança Global. Vivendo os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável”. --------------------------------------------------------------------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções a registar no período de antes da Ordem do Dia. ------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão da assembleia realizada em 06 de dezembro de 2019 --------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 06 de dezembro de 2019, foi aprovada
por maioria, com a abstenção de quatro dos deputados que não haviam 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: nas obras concluídas, a requalificação do
Pavilhão Desportivo Municipal e a da Praceta Frei Rodrigo Egídio; nas obras em procedimento
concursal, a requalificação da Praia Fluvial da Aldeia Ruiva; nas obras a decorrer, a requalificação da
malha urbana, no que respeita sobretudo à Rua de Nossa Senhora e adjacentes, cujas obras estão
quase prontas; dos projetos em desenvolvimento referiu-se ao projeto de reconversão do Instituto
de S. Tiago, ao plano estratégico da ARU, que se pretende estender a outras localidades e à
ampliação do CCVF; nas candidaturas submetidas a aguardar decisão referiu que a candidatura de
requalificação na aldeia de Cunqueiros já se encontra a ser validada na Pinhal Maior. No que se

refere à Cultura e Ação Social salientou: a importância do investimento da Câmara nos projetos
periódicos de espetáculos, como no caso de “A Selva com Elas” que decorreu a 22 de fevereiro, mas
que por diversas rasões não teve uma assistência expressiva, como costuma acontecer; a promoção
pelo Município de um novo ciclo de ações de sensibilização com enfoque na floresta, referindo ainda
a continuação do BUPI; o êxito alcançado pelo Rali de Sobreira Formosa, com número recorde de
participantes, perspetivando-se nova realização e o sucesso do estágio da equipa de BTT retiro das
Adegas, que escolheu Proença para início da época e partiram muito sensibilizados com a GR39 e as
potencialidades do concelho para este tipo de preparação da competição; destacou a presença de
Proença na FITUR e a abertura da loja de Proença em Benfica, que está a começar a ter alguma
expressão. A deputada Paula Agostinho quis saber das valências previstas para o Instituto de S. Tiago,
tendo-lhe sido esclarecido que seriam no domínio das demências e dos idosos. A deputada Paula
Agostinho felicitou a boa aposta, uma vez que dados colhidos na ARS Centro indicam que o número
de pessoas com demência está a subir. ----------------------------------------------------------------------------------3. 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano - 2020 ------------------------------------------------Presente na sessão a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, do corrente ano.
O senhor Presidente da Câmara começou por referir que transitava um saldo do ano anterior da
ordem de 1 357 866,83 de euros; que da introdução da participação do IVA eram 79 000 euros e que
do Orçamento do Estado viriam 697 000 euros. Este seria um dos maiores orçamentos, na ordem dos
15 262 474,71 euros, mas que, como era sabido, a assunção de compromissos, sobretudo os
relacionados com a descentralização de competências e as grandes obras previstas, como por
exemplo a regularização dos acessos à Zona Industrial o absorveriam. O deputado André Março quis
valorizar o montante e disse que se deveria apostar na atração de novos investimentos, ao que lhe
foi recordado o caso da candidatura para o espaço das antigas instalações da serração Daniel
Lourenço e expansão da 2.ª fase do PEPA. ------------------------------------------------------------------------------A mesma foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------4. Aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios -----------------------------------Compareceu na sessão o Coordenador Municipal de Proteção Civil, engenheiro Daniel Farinha, que
começou por apresentar, numa análise retrospetiva, o relatório da aplicação do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios anterior, realçando em especial: que, apesar de ter sido
ambicioso, havia sido cumprido nas suas linhas gerais, só dificultado pelo desproporcionado estrago
do incêndio de 24 de março; que as faixas de gestão de combustível no concelho estavam bem
atualizadas, com cerca de 80% concretizadas; que a EDP e a REN haviam cumprido com as suas
obrigações; que a ação de sensibilização levada a efeito havia sido programada e diversificada, com
17 sessões de esclarecimento nos locais mais populosos, e duas nas escolas; que estava prevista a
plantação de árvores pelas crianças das escolas, com a ajuda do CCVF; que as ações de fiscalização
seriam prioritárias nas freguesias e a vigilância por parte da GNR deveria ser efetiva. Fez depois a
apresentação do Plano para 2020 a 2029, através de um PowerPoint bem elaborado e elucidativo,
salientando que mantinha as linhas gerais e ambiciosas do plano anterior, sendo o primeiro de 3.º
geração a ser aprovado a nível distrital. Interveio o deputado Carlos Gonçalves para alertar que as
ações de fiscalização deveriam ser programadas com tempo para que as populações pudessem ser
informadas previamente. O deputado André Março, expressando a opinião generalizada na
assembleia, tomou a palavra para se congratular com a apresentação a que acabáramos de assistir.--O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Proença-a-Nova, presente na sessão,
acompanhado do Relatório do Período de Discussão Pública, não tendo sido rececionado quaisquer
observações ou contributos; do parecer vinculativo positivo do Instituto da Conservação da Natureza
e das Florestas e do parecer prévio da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. ---

Colocado a votação, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Proença-a-Nova foi
aprovado por unanimidade nos termos do n.º 10 do artigo 4.º do Despacho n.º 443- A/2018, de 9 de
janeiro alterado pelo Despacho n.º 1222-B/2018 de 2 de fevereiro. ---------------------------------------------5. Aprovação da versão final da Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Proença-aNova - Adequação ao Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas (RERAE) ------Presente na sessão da Assembleia Municipal a versão final da Alteração à 1.ª Revisão do Plano
Diretor Municipal de Proença-a-Nova-Adequação ao RERAE, 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 ordinária da câmara municipal de 20 de janeiro de dois mil e vinte. -----------De acordo com os documentos apresentados a Câmara Municipal desencadeou o período de
discussão pública da Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Proença-a-NovaAdequação ao RERAE, que decorreu entre 13 de dezembro de dois mil e dezanove, e 8 de janeiro de
2020, não tendo sido rececionadas quaisquer observações ou contributos. -----------------------------------Nessa sequência foi elaborada a versão final da Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de
Proença-a-Nova - RERAE, de acordo com o número 6 do artigo 89.º do RJIGT. -------------------------------Analisados os referidos documentos, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
versão final da Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova. -------------------Adequação ao RERAE, nos termos do número 1 do artigo 90.º do RJIGT.---------------------------------------6. Aprovação do Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Subsídios --------------Presente na sessão o Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Subsídios, 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 esclareceu que o referido regulamento se impunha para redefinir os
critérios de atribuição de subsídios e que os critérios para a sua elaboração tinham sido do
conhecimento das associações e coletividades no último encontro realizado com as mesmas, tendo
também sido previamente colocado o documento à disposição para recolha de contributos.------------Referiu, ainda, que a versão final do regulamento, que seria colocada a votação, iria ser apresentada,
no dia seguinte, no V Encontro das Associações. ----------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto do Regulamento Municipal
de Atribuição de Apoios e Subsídios, 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. -----------------------------------------------------------------------7. Aprovação do Projeto de Alteração ao Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação
Urbana do Município de Proença-a-Nova ------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão o Projeto de Alteração ao Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação
Urbana 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.----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o projeto de alteração se devia à necessidade de
reajustar os critérios do apoio elegíveis, diferenciando os apoios para conservação de vãos e
cobertura e intervenção de elementos novos, mantendo-se os montantes máximos por imóvel. -------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Alteração ao Regulamento
do Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva de Proença-aNova ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva de Proençaa-Nova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que no essencial se mantinham os pressupostos
anteriores, com pequenas alterações no subsídio, sobretudo salvaguardando investimentos e a
formação de nadadores salvadores. A este propósito, a deputada Paula Agostinho, questionou sobre
a mudança da atribuição da formação aos nadadores salvadores dos Bombeiros para o CCVF, ao que
lhe foi respondido que se devia a alguns desfasamentos e que por mútuo acordo passou para as
competências do CCVF. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, de acordo com o artigo 59.º da Lei n.º
50/2012, de 31 de março, com a alteração introduzida pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.------9. Autorização do compromisso plurianual - Serra das Talhadas - Geodestino de Montanha -----------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual-Serra das Talhadas - Geodestino de
Montanha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a referida autorização derivava do facto dos
compromissos com o investimento na Serra das Talhadas se estenderem por dois anos,
compreendendo dois miradouros, passeios pedestres, torre de vigia, espaço de acolhimento no Chão
do Galego, percurso de enduro, parque de auto caravanas e um estudo para asa delta.-------------------Colocada a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, dando cumprimento ao estabelecido na
Lei n.º 82/2012, de 21 de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------10. Apreciação do Relatório Anual de Atividades e do Modelo de Recolha de Dados da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova - Para conhecimento -------------------------------------Presente o Relatório Anual de Atividades e do Modelo de Recolha de Dados da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova, salientando que o histórico se mantinha estável. --------------O Senhor Presidente referiu-se com reconhecimento à ação desenvolvida pela anterior presidente da
Comissão, professora Deolinda Cardoso, que cessava funções que passavam a ser assumidas pela
psicóloga clínica Ana Rita Simão. ------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------11. Declaração de Compromissos Plurianuais e Pagamentos e Recebimentos em Atraso - Para
conhecimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente Declaração de Compromissos Plurianuais e Pagamentos e Recebimentos em Atraso. ---------Por muitos dos pagamentos terem prazo até 31/12/2019, muitos daqueles atrasos já estavam
saldados. Quanto aos incumprimentos seguiriam a fase para penhora fiscal de acordo com o
determinado na Lei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Solicitou a palavra de entre o público o senhor Francisco Vaz Marques para referir uma gafe, no seu
entender no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a não referência a estaleiros de
transferência de inertes, que salvaguardassem a conspurcação das matas pelos restos deixados pelos
madeireiros, que deveriam ser responsabilizados. Disse ainda lamentar que os proencenses não

tivessem comparecido à promoção dos produtos Marca Origem em Proença, no Rossio, onde se viu
sozinho. Terminou regozijando-se com a intervenção prevista para a Serra das Talhadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No final da sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada em minuta. --------------------------

