ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 2 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/06/2020
No dia 30 de junho 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,
que decorreu no auditório municipal, tendo procedido ao seguinte esclarecimento. -----------------------De acordo com o artigo 27.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia
Municipal reúne em cinco sessões ordinárias anuais. ----------------------------------------------------------------Sendo que a apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva
avaliação e a apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano anterior devem
ter lugar na sessão ordinária de abril. ------------------------------------------------------------------------------------Porém, o artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020 de 19 de março, veio determinar que as reuniões ordinárias
dos órgãos deliberativos das autarquias locais previstas para os meses de abril podiam realizar-se até
final de junho de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------De igual modo, foi prorrogada o prazo de submissão de documentos ao Tribunal de Contas, bem
como a aprovação das contas consolidadas. ---------------------------------------------------------------------------Em face do exposto, e da necessidade de cumprimento das orientações das autoridades de saúde,
em particular da Direção Geral de Saúde, apelando aos critérios de eficiência e economicidade que
devem pautar a atividade da administração esta sessão englobará as sessões de abril e junho. ---------Efetuada a chamada, verificou-se que se encontravam presentes todos os membros da Assembleia
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida, de que constavam sobretudo Emails do
Secretário-Geral da ANAM, sobre diversos assuntos de interesse da Assembleia. ---------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada pediu a palavra para se congratular com a intervenção rápida e eficiente
do Executivo nas ações de sensibilização e apoio social de que destacou os apoios informáticos e
serviço de refeições aos alunos com maiores necessidades financeiras, inerentes à situação
provocada pela pandemia, bem como com a reação positiva dos munícipes, mas devíamos continuar
muito atentos ao evoluir da situação, até pelos impactos económicos adjacentes. Salientou também
o êxito alcançado pelas “festas concelhias on line”. Passou depois a tecer críticas à forma como a EDP
procede às desmatações nas linhas, sem avisar sequer os proprietários para se proceder à melhor
utilização dos sobrantes, e alertou para uma maior vigilância das forças de segurança aos abusos do
ruído e excesso de velocidade na 1.ª Circular e até no IC8. Terminou a sua intervenção dando
conhecimento dos assuntos tratados na reunião da CIMBB, relevando a evolução positiva no
funcionamento da mesma e a qualidade e quantidade das ações levadas a cabo, nomeadamente, o
Pacto Para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Beira Baixa, implementação do Gabinete
Técnico Florestal Intermunicipal, implementação da Brigada dos Sapadores Florestais, a execução da

implementação dos Projetos Beira Três Dias Três Experiências, Beira Baixa Cultural, o
Empreendedorismo em Territórios de Baixa Densidade, a Rede de Partilha de Boas Práticas,
Certificação da Madeira da Origem da Beira Baixa, o Plano Integrado do Combate ao Insucesso
Escolar, o planeamento da Rede Educativa e Formação Profissional, sendo que alguns destes projetos
foram também desenvolvidos no concelho. A deputada Paula Agostinho quis também congratular-se
com o modo como haviam decorrido as ações relacionadas com o Covid19 e convidou o senhor
Presidente da Câmara a visitar a rua do Professor Lalanda, para se inteirar do estado de degradação
da limpeza. O deputado Carlos Gonçalves quis também dar conhecimento dos assuntos tratados no
Conselho Geral da ANAFRE, destacando o caso da extensão da fibra ótica a todas as aldeias e dando
conta do Memorando da Confraria da Cereja enviado à Assembleia da República sobre as
dificuldades que o setor atravessa e a necessidade de maiores apoios aos silvicultores. O deputado
André Março, relativamente à fibra ótica, lembrou que se os moradores se agregarem, mais
facilmente pressionam para a extensão das linhas. Congratulou-se também pelo facto de não termos
sido muito atingidos pela pandemia, relevando o papel ativo da Câmara e alertou para os impactos
negativos, não só económicos como sociais, para os quais, segundo referiu, o nosso município parece
estar preparado, mas que não podíamos baixar as guardas pois isto pode acabar pior do que se
previu, sobretudo os impactos negativos no PIB, com a consequente diminuição de receitas
disponíveis nos próprios municípios. Terminou, porém, a sua intervenção com uma nota de
otimismo, considerando que os investimentos previstos vão ter impacto na atividade económica do
Concelho. O Senhor Presidente da Assembleia propôs um voto de reconhecimento público aos
profissionais de saúde, às forças de segurança e aos colaboradores do Município pela sua atuação
nesta situação de pandemia que atravessamos e para a qual temos de continuar atentos e
precavidos. O Senhor Presidente da Câmara subscreveu a proposta e associou-lhes os bombeiros,
enfatizando mesmo os trabalhos da proteção civil dos onze municípios do distrito, que foram mais
ágeis na intervenção do que o próprio poder central. Passou, depois, a esclarecer algumas das
questões levantadas: as desmatações da EDP estavam previstas, até pelo Plano Municipal Contra
Incêndios, alargando-se mesmo essas faixas, mas concordou que a informação aos proprietários
deveria ter sido mais atuante, como iria fazer chegar a quem de direito; que as limpezas das ruas se
encontravam delegadas nas Juntas de Freguesia e que sendo conhecedor dos arruamentos, o mesmo
se encontra limpo, devendo ser projeções de vegetação de terrenos particulares, mas que a Câmara
já tinha gasto mais de setecentas horas de máquina de apoio a essa ação das Juntas e que as duas
máquinas da Câmara já haviam feito mais de mil e quinhentas horas nas limpezas que lhe
competiam, mas que dada a rede imensa de caminhos florestais do concelho, até reconhecida pelos
bombeiros, e as condições atmosféricas do ano hídrico que atravessamos parece terem camuflado
todo esse esforço; quanto aos silvicultores, disse já ter alertado o Senhor Secretário de Estado da
Agricultura para a situação e que entretanto saíra legislação de apoio ao setor, de igual modo o
Gabinete de Apoio ao Agricultor fez um levantamento dos prejuízos com todos os produtores. Já
sensibilizou o Senhor Primeiro Ministro para a importância da fibra ótica e o seu impacto na rede de
comunicações tão importante para o desenvolvimento regional. Quanto à situação pandémica que
atravessamos, disse ser preocupação constante da Câmara, acompanhando de perto a situação e
estabelecendo com as Juntas de Freguesia e as empresas um plano de comunicação rápida e
eficiente de possíveis casos de contágio, para uma rápida intervenção. ---------------------------------------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 Paula Sequeira, Joaquim Farinha, José Branco e Paulo Cardoso, que
não haviam participado na sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Apreciação das informações relativas aos atos praticados no âmbito da Lei n.º 6/2020, de 10 de
abril, na redação conferida na Lei n.º 12/2020, de 7 de maio, artigo 7º-B - Medidas excecionais do
Covid-19 - Para conhecimento ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara, atendendo a que todos tiveram acesso prévio às certidões das
deliberações do órgão executivo de 30-03-2020; 04-05-2020; 18-05-2020 e 15-06-2020, relacionadas
com a adoção de medidas excecionais no âmbito da pandemia Covid 19, destacou alguns dos apoios
e isenções prestados à população, alargamento do prazo para pagamento das faturas de água,
saneamento e resíduos e outros serviços para o dia 30 de junho, sem cobrança de juros de mora,
isenção do pagamento das tarifas fixas de todos os consumidores de água, saneamento e resíduos
para a faturação a emitir em abril, maio e junho; no apoio às empresas a isenção do pagamento de
rendas dos estabelecimentos concessionados pelo Município, que por força da lei tiveram
obrigatoriamente que ser encerrados; isenção do pagamento de taxas de ocupação do espaço
público para os estabelecimentos comerciais durante o período de encerramento e de restrições de
abertura ao público; no apoio aos alunos, a isenção do pagamento de refeições do primeiro ciclo,
durante o mês de março, a isenção do pagamento de refeições e transportes para os meses de maio
e junho para os alunos do 11.º e 12.º e isenção do pagamento dos passes escolares no primeiro mês,
após o reinício das atividades letivas e respetiva compensação dos valores pagos no mês de março
que não usufruíram; no apoio aos feirantes a isenção do pagamento de taxas inerentes a feiras e
mercados e mercado municipal para o segundo semestre de 2020, aplicável apenas aos feirantes
com concessão semestral válido no Município no 1.º semestre de 2020.--------------------------------------Por último, uma referência à atividade municipal durante o período de 28 de fevereiro de 2020 a 11
de maio de 2020, em que salientou nas obras concluídas, a Requalificação da Malha Urbana,
Pedonalização da Quelha do Minas, regularização da Rua de Nossa Senhora, a Requalificação do
Pavilhão Desportivo Municipal de Proença-a-Nova, a Requalificação da Praceta Frei Rodrigo Egídio e
Reconstrução de um muro em Cimadas, destruído pela tempestade Elsa, nas obras em fase de
procedimento concursal a Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva e a Serra das Talhadas –
Geodestino de Montanha. Na cultura e ação social destacou a distribuição de um guia de boas
práticas sobre a pandemia aos empresários; a Cortiçada Art Fest, uma iniciativa dos municípios de
Oleiros Proença e Sertã, em colaboração com o escritório de arquitetura MAG, com foco na
interioridade; o início do processo de certificação de qualidade dos serviços municipais, a
comemoração dos 25 anos da Biblioteca Municipal; o II BiodivSummit online, com foco na
importância da água; a gravação de um cd conjunto dos grupos de danças e cantares do Concelho,
como forma de os dinamizar e perpetuar a sua musicalidade; o apoio aos alunos nas aulas à
distância; as sete empresas do concelho distinguidas com o PME Líder e PME Excelência; a realização
de 688 testes ao Covid-19 e a intenção de proporcionar testes aos agentes hoteleiros e turísticos do
Concelho. Terminou confirmando estar ativado o Plano Municipal de Emergência. -------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------3. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------O senhor Presidente da Câmara, neste ponto e no que diz respeito à atividade municipal no período
de 12 de maio a 29 de junho referentes à atividade municipal, começou por destacar: nas obras
concluídas, a Requalificação da aldeia de Figueira nas obras em fase de procedimento concursal e/ou
a decorrer, referiu a Requalificação da ponte da Bairrada, a Requalificação do Jardim de Santa
Margarida, a ampliação da mediateca do Centro Ciência Viva da Floresta e que na Serra das Talhadas
ainda havia 4 projetos para novo concurso: para abertura de concurso estava a remodelação do
auditório e de outros imóveis municipais. Na cultura e ação social destacou a reforço da oferta de
viseiras e equipamento de proteção individual por parte do Grupo EDP, O Orçamento participativo
fechado com êxito, a Festa do Município e m Format digital numa emissão que durou 17 horas via
internet para a página do Facebook e para o canal Youtube do Município que chegou a todo o

mundo, o reforço no dispositivo de combate aos incêndios; a época balnear que arranca a 13 de
junho com medidas de segurança reforçadas no âmbito da pandemia que se vive; o III BiodivSummit
que aborda oportunidades geradas pela biodiversidade para territórios de baixa densidade e a
limpeza das faixas de gestão de combustível que se encontra em curso.---------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------4. Documentos de Prestação de Contas - 2019 -----------------------------------------------------------------------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 2019.O Senhor Presidente fez um resumo do documento de prestação de contas e dos principais
indicadores de resultado, resumo esse que se encontra patente nos documentos submetidos à
apreciação da Assembleia Municipal. O Município registou uma boa execução orçamental, o saldo de
gerência orçamental é de um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis
euros e oitenta e três cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------Em termos de execução orçamental no que respeita à receita foi executado o valor de doze milhões,
oitocentos e dez mil e trezentos e cinquenta e três euros e seis cêntimos a que corresponde uma
taxa de execução de noventa e três vírgula sessenta e sete por cento, em termos de despesa foi
executado o valor de onze milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil e cento e cinquenta e quatro
euros e quarenta e sete cêntimos, que corresponde a uma taxa de execução de oitenta e três vírgula
noventa e sete por cento. Em termos de endividamento bancário o Município não dispõe de
empréstimos de curto prazo nem contratou qualquer empréstimo de medio e longo prazo, pelo que
a capacidade de endividamento se mantém. No que respeita ao prazo médio de pagamento no final
de 2019 era de dezanove dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março corroborou estas informações do Senhor Presidente, concluindo tratar-se
de uma boa execução orçamental, que não tem merecido reparos do revisor oficial, na linha do que
vem acontecendo ultimamente. -------------------------------------------------------------------------------------------Submetido a votação os documentos de Prestação de Contas Ano 2019, foram os mesmos aprovados
por maioria, com as abstenções de Francisco Grácio, Paula Agostinho, Daniela José, Jaime Lourenço e
Carlos Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas - 2019 -----------------------------------------------------Presente na sessão, a Prestação de Contas Consolidadas do Município relativas ao ano de 2019, em
cumprimento do disposto nos artigos 75.º e 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------Analisados os documentos, designadamente, o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de
Resultados, os Fluxos de Caixa e respetivos Anexos, bem como a Certificação Legal de Contas e o
parecer sobre as mesmas, apresentado pela sociedade de revisores oficiais de contas, foram as
Contas Consolidadas do Município de Proença-a-Nova, referentes ao ano financeiro de 2019,
aprovadas por maioria, com as abstenções de Francisco Grácio, Paula Agostinho, Daniela José, Jaime
Lourenço e Carlos Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------------------------6. Aprovação das Áreas de Reabilitação Urbana de: ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para esclarecer genericamente as propostas que se
apresentavam, quer de alargamento, no caso de Proença, quer de delimitação nos outros casos: em
Proença-a-Nova, por se ter constatado a existência de imóveis com características para serem
apoiados e que não o podiam ser por estarem fora do perímetro, daí a justificação para o
alargamento; a inclusão dos núcleos centrais das sedes das Juntas de Freguesia parecia ter lógica
explicação; nos casos das três aldeias, a justificação principal prendia-se com as características de
Aldeias de Xisto, sobretudo a de Cunqueiros, agora reconhecida, já que as outras duas, Figueira e

Oliveiras já eram consideradas. O deputado André Dias saudou a proposta e teceu as seguintes
considerações: a reabilitação é um dos temas emergentes no sector da construção, mas é
importante que a reabilitação seja feita de forma sustentada e que tenha em consideração os fins de
vida dos materiais antigos. Nesse sentido, recomendava que as novas regras e indicações do
município tivessem em consideração o DL 95/2019 que recomenda 3 princípios base para a
reabilitação e que devem de ser considerados: princípio da proteção e valorização do existente;
princípio da preservação ambiental e princípio da melhoria proporcional e progressiva. ------------------6.1. Sobreira Formosa--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão sob proposta da câmara municipal a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
da Sobreira Formosa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetida a votação a Área de Reabilitação Urbana da Sobreira Formosa foi aprovada por
unanimidade, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. -----------6.2. Montes da Senhora -----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão sob proposta da câmara municipal a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
de Montes da Senhora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetida a votação a Área de Reabilitação Urbana de Montes da Senhora foi aprovada por
unanimidade, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. -----------6.3. Cunqueiros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão sob proposta da câmara municipal a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
de Cunqueiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetida a votação a Área de Reabilitação Urbana de Cunqueiros foi aprovada por unanimidade,
nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. ------------------------------6.4. Oliveiras --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão sob proposta da câmara municipal a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
de Oliveiras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetida a votação a Área de Reabilitação Urbana de Oliveiras foi aprovada por unanimidade, nos
termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. -----------------------------------6.5. Figueira ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão sob proposta da câmara municipal a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
de Figueira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetida a votação a Área de Reabilitação Urbana de Figueira foi aprovada por unanimidade nos
termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. -----------------------------------6.6. S. Pedro do Esteval ------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão sob proposta da câmara municipal a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
de S. Pedro do Esteval. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetida a votação a Área de Reabilitação Urbana de S. Pedro do Esteval foi aprovada por
unanimidade, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. -----------6.7. Alteração da delimitação da ARU de Proença-a-Nova --------------------------------------------------------Presente na sessão sob proposta da câmara municipal a alteração da Delimitação da Área de
Reabilitação Urbana de Proença-a-Nova.---------------------------------------------------------------------------------

Submetida a votação a alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Proença-a-Nova
foi aprovada por unanimidade, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Adenda ao Contrato-Programa outorgado com o Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova -----------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que esta adenda ao Contrato-Programa se prendia com o
facto de passarem para o CCVF a responsabilidade na vigilância das praias fluviais. ------------------------Presente na sessão minuta da adenda ao Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva de
Proença-a-Nova 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.------8. Autorização do compromisso plurianual ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que esta autorização se prendia sobretudo com a
magnitude e complexidade dos projetos em execução prolongada no tempo, e que no caso da
Piscina Municipal incluía o alargamento do tanque e a eficiência energética. Já quanto à aquisição de
viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos se justificava pela já longa vida de uma das que têm
estado ao serviço o que já implicou o pedido de empréstimo por uma semana de uma viatura à
Câmara de Oleiros, a quem agradeceu publicamente por esse empréstimo sem outros encargos para
além do gasóleo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.1. Área de Acolhimento Empresarial - Vale Porco -----------------------------------------------------------------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual-Área de Acolhimento Empresarial-Vale
Porco, a mesma foi aprovada por unanimidade, dando cumprimento ao estabelecido na Lei n.º
82/2012, de 21 de fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------8.2. Valorização da Serra das Talhadas ----------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual-Valorização da Serra das Talhadas a
mesma foi aprovada por unanimidade, dando cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 82/2012, de
21 de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.3. Remodelação da Piscina Municipal de Proença-a-Nova ------------------------------------------------------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual-Remodelação da Piscina Municipal de
Proença-a-Nova, a mesma foi aprovada por unanimidade, dando cumprimento ao estabelecido na Lei
n.º 82/2012, de 21 de fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------8.4. Aquisição de materiais de construção -----------------------------------------------------------------------------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual-Aquisição de materiais de construção, a
mesma foi aprovada por unanimidade, dando cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 82/2012, de
21 de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.5. Aquisição de viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos ----------------------------------------------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual-Aquisição de viatura de recolha de
resíduos sólidos urbanos, a mesma foi aprovada por unanimidade, dando cumprimento ao
estabelecido na Lei n.º 82/2012, de 21 de fevereiro.-----------------------------------------------------------------8.6. Parque Empresarial de Proença-a-Nova --------------------------------------------------------------------------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual- Parque Empresarial de Proença-a-Nova,
a mesma foi aprovada por unanimidade, dando cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 82/2012, de
21 de fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de encerrada a sessão, o Senhor Presidente da Assembleia, engenheiro João Paulo Catarino
deu conhecimento da recente legislação que se prende com os apoios a projetos relacionados com o
ordenamento florestal e agroalimentar e a valorização do Interior. ---------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das
deliberações tomadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

