Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 5 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18/12/2020
No dia 18 de dezembro de 2020, reuniu, no auditório da Biblioteca Municipal, 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, por motivos de ordem de distanciamento social, decorria no Auditório Municipal. -------------------Efetuada a chamada, verificou-se que se encontravam presentes todos os membros da Assembleia
Municipal, à exceção da deputada Catarina Alexandra Marques Lourenço, que apresentou
justificação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida, de que constava apenas um Email da
presidência da CIMBB com votos de Boas Festas. ---------------------------------------------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada pediu a palavra para desejar a todos votos de Boas Festas e apelar à
responsabilidade de cada um neste clima de prevenção da Pandemia e dar conhecimento dos
assuntos tratados na reunião da Assembleia intermunicipal da CIMBB em que havia participado,
realçando o seguinte: que o respetivo relatório de atividades, apesar dos condicionalismos impostos
pelo Covid19, havia tido uma execução razoável e que as contas se apresentavam consolidadas; que
o Concelho havia participado na operação “Beira Baixa: 3 Dias. 3 Experiências”, sobretudo no projeto
“Festival das Artes da Beira Baixa”, com fados e canto lírico, e no da gastronomia, com o bolo finto, o
ciclo do pão e das ervas aromáticas e do medronho; Que os Planos Integrados e Inovadores de
Combate ao Insucesso Escolar haviam tido êxito assinalável, estando em preparação a fase II do
projeto, com um investimento previsto de 2.352.941 euros; que o Concelho também foi participante
do Programa Beira Baixa 3AC, no âmbito da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climáticas, tendo sido submetidos 66 projetos, dos quais só 6 foram aprovados; que o Plano de
Atividades para 2021 punha a tónica no combate às alterações climáticas e no combate ao insucesso
escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão da assembleia realizada em 30 de setembro de 2020 --------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 30 de dezembro de 2020, foi aprovada
por maioria, com a abstenção de um dos deputados que não havia participado na sessão, não sem
que antes se corrigisse a referência na mesma à doutora Rita Simão que por lapso foi mencionada
como psicóloga da Câmara Municipal e se acrescentasse a referência em falta à declaração de pesar
do deputado Francisco Grácio pelo falecimento do bombeiro Diogo Dias. -------------------------------------2. Ata da sessão extraordinária da assembleia municipal realizada em 13 de outubro de 2020 - Para
conhecimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata da sessão extraordinária da assembleia municipal realizada em 13 de outubro de
2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
Contato: +(351) 274 670 000 | Fax: (+351) 274 672 697 | geral@cm-proencanova.pt | www.cm-proencanova.pt
Página 1 de 6

Assembleia Municipal
A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------3. 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, o Atelier do Pão na
Figueira e o Centro Interpretativo da Resina em Corgas; nas obras em fase de procedimento
concursal, a Área de Acolhimento Empresarial do Vale Porco e as requalificações na aldeia de
Cunqueiros; nas obras a decorrer, a valorização da Serra das Talhadas, a requalificação da Praia
Fluvial de Aldeia Ruiva e da antiga escola de Vale da Ursa para alojamento local; dos projetos em
desenvolvimento, a ampliação do CCVF, a requalificação da ponte da Bairrada e da rua do Jogo da
Bola e a construção do parque intergeracional no terreiro da Formosa; no domínio da Cultura e Ação
Social, o Mercado de Sabores de Natal, a decorrer, o combate ao isolamento social nas aldeias, numa
atividade conjunta da Unidade Móvel de Saúde e da Bibliomóvel, em parceria com o Projeto Enraizar
CLDSW 4G; as Jornadas do Interior, que decorreu no CCVF, uma iniciativa do Jornal do Fundão e do
Município de Proença-a-Nova, com o apoio da EDP Distribuição, com o tema ”Modelo de Gestão:
Governança para Ações Territorializadas; a reconversão das áreas florestais em agrícolas em Fórneas
e Mó; o projeto do BioAromas - Laboratório de Integração e Inovação Social alargado para jovens e
adultos com deficiências ligeiras, a funcionar no CCVF; a apresentação do livro “A Grande Devassa Estórias de um Arquivo Judicial”, com especial enfoque na região da Beira Baixa e o lançamento do
livro “História da Freguesia de Montes da Senhora”. Terminou o senhor Presidente por referir que a
execução orçamental era, na receita, de 80,26% e, na despesa, de 59,56%, à data de 16 de
dezembro. O deputado Carlos Gonçalves tomou a palavra para elogiar a intervenção na Serra das
Talhadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta do Orçamento para 2021 -----------------------------------------------------------------------------------4.1. Orçamento e Grandes Opões do Plano ---------------------------------------------------------------------------Na apresentação do Orçamento, o senhor Presidente da Câmara começou por dizer que a
Mobilidade e a Ação Social apareciam valorizadas no documento, cujos números globais apareciam
acrescidos, relativamente aos anteriores, até para suporte da transferência de competências,
sobretudo na Área de Pessoal, que representa 27,2%, de um valor global de 15.646.000 de euros,
que vinha também ao encontro das grandes obras orçamentadas, como a remodelação da Praia
Fluvial de Aldeia Ruiva, o projeto de alargamento do PEPA, a Área de Acolhimento Empresarial de
Vale Porco, a valorização da Serra das Talhadas, etc. Acrescentou ainda o senhor Presidente que seria
expectável um incremento de cerca de três milhões, em vista ao financiamento de outras obras
previstas, alertando para a eventualidade de se ter de realizar em janeiro uma reunião da
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março comentou que o orçamento estava bem explicitado e compreensível, que
se entendia bem a tónica posta na Ação Social, face ao momento que vivemos, e que os apoios
previstos na Área Empresarial provavam que o Executivo sabia fazer e fazia, palavras que o senhor
Presidente aproveitou para elogiar o trabalho técnico do Chefe de Divisão, Dr. Luís Ferreira. ------------Presente a proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021. ----------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 5 abstenções, a saber, dos deputados Francisco
Grácio, Paula Maria Agostinho, Daniela Dias José, Jaime Sequeira Lourenço e Carlos Gonçalves,
aprovar a proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021, 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.-----------------------------------------4.2. Mapa de Pessoal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta do Mapa de Pessoal para vigorar no ano 2021, o senhor Presidente esclareceu
que se tratava de prover o quadro com pessoal essencialmente do exterior, face à iminência de uma
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série de aposentações nesse setor e à necessidade de precaver uma transição de funcionários. Já
quanto à necessidade de contratação de um engenheiro eletrotécnico, ela se ficava a dever à
necessidade de ter nos quadros alguém com qualificações técnicas, sobretudo nesta fase de
transição e eficiência energética. ------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por maioria com 5 abstenções, a saber, dos deputados Francisco
Grácio, Paula Maria Agostinho, Daniela Dias José, Jaime Sequeira Lourenço e Carlos Gonçalves,
aprovar o Mapa de Pessoal, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------4.3. Proposta de Autorização Prévia no âmbito da lei dos compromissos ------------------------------------Presente proposta do órgão executivo de autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos,
para que a Assembleia Municipal delibere: -----------------------------------------------------------------------------Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 6.º da LCPA, emitir autorização prévia
genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos
seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano; --------b. Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos económicos
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. ---------------------------------------------A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia proposta, só poderá fazerse quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e
procedimentos previstos na LCPA, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de
despesas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara Municipal a assunção de
compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de caráter continuado e repetitivo
desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, nos termos do n.º 1, até
ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação pública. --------------------------------Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma informação da
qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que
ora se propõe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente proposta foi aprovada por maioria com 5 abstenções, dos deputados Francisco Grácio,
Paula Maria Agostinho, Daniela Dias José, Jaime Sequeira Lourenço e Carlos Gonçalves. ------------------4.4. Proposta de atualização de taxas e preços - Para conhecimento ------------------------------------------Presente proposta de atualização de taxas e preços. ----------------------------------------------------------------O senhor Presidente justificou a proposta com a necessidade de proteção às famílias, de forma
direta, tão necessária nestes tempos que correm pandémicos e que a todos afetam, mas mais aos
carenciados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------5. Proposta de fixação da participação variável de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Singulares (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 seja de 2,5%. -------------------O senhor Presidente, no seu comentário referiu que finalmente se justificava a utilização deste meio,
mas só a título excecional, face ao momento atual, que tanto afeta a classe produtiva,
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excecionalidade também compreendida e corroborada pelo deputado André Março e pelo senhor
Presidente da Assembleia, engenheiro João Paulo Catarino.-------------------------------------------------------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 2,5%, 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.-------------------------------------------------------------------------6. 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): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente disse tratar-se da mesma proposta apresentada em orçamentos anteriores e
que se traduzia num apoio diferenciado às famílias. O deputado Vítor Bairrada referiu que só as
contas certas do Município é que permitiam este apoio às famílias, perguntando, depois, se não
haveria possibilidade pressionar de modo igual os proprietários de imóveis degradados fora do
perímetro da ARU, dada a degradação da paisagem e mesmo o perigo que certas situações
representavam, ao que lhe foi respondido que não e que mesmo dentro da ARU só em último caso se
podia partir para as expropriações previstas na lei. ------------------------------------------------------------------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 art.º 112.º do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis (CIMI), (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------A redução fixa de IMI conforme referido no artigo 112.ºA do CIMI, atendendo ao número de
dependentes de cada agregado, ou seja, € 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 três ou mais dependentes a cargo; -----------------------------------------------------Nos termos e para efeitos do art.º 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 o 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 55º 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 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais; ---------------------------------------------------------------------------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 nº 159/2006
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de 08 de agosto, e /ou para os prédios em ruínas ao abrigo do n.º 3, do artigo 112.º do Código do
Imposto Municipal Sobre Imóveis; ----------------------------------------------------------------------------------------A redução, ao abrigo do disposto nos nºs. 1 e 2 do art.º 44.º-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. ---------------------------------Nos termos e para os efeitos do n.º 19 do artigo 71.º conjugado com o art.º 45 ambos do Estatuto
dos Benefícios Fiscais (EBF):-------------------------------------------------------------------------------------------------Aos imóveis que preencham os requisitos a que se refere o n.º 1 do art.º 45, propõe-se que sejam
aplicadas as seguintes isenções: -------------------------------------------------------------------------------------------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) 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) 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 a habitação 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta. -------------------------7. Transferência de competências para a CIMBB ---------------------------------------------------------------------Presente a proposta da Câmara Municipal com a indicação do envio, por parte da CIMBB, da
Proposta n.º 037/2020/PD, bem como da ata n.º 07/2019 da reunião extraordinária do dia 30 de
maio do conselho intermunicipal, mediante a qual para o ano 2021 não pretende exercer as
competências previstas no Decreto-Lei n.º 23/2019-domínio da saúde; Decreto-Lei n.º 21/2019 domínio da educação e Decreto-Lei n.º 55/2020-domínio da ação social. --------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dar o seu acordo à proposta da CIMBB nos
exatos termos em que foi apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------8. Contrato de Locação Financeira-Leasing “Para a aquisição de uma viatura e suporte estrutura
para recolha de resíduos sólidos urbanos” ----------------------------------------------------------------------------Presente proposta relativa ao contrato de locação financeira (leasing) para aquisição de viatura e
superestrutura para recolha de resíduos sólidos urbanos com sistema de lavagem, foi aprovado por
unanimidade, o financiamento relativo ao valor contratual de cento e oitenta e seis mil, trezentos e
seis euros e trinta cêntimos, acrescido do Iva à taxa legal em vigor, após o senhor Presidente
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justificar a compra com a necessidade urgente de substituir uma das atuais viaturas em comprovado
fim de ciclo de utilização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Projeto de Regulamento do Programa Municipal de Apoio à Recuperação da Atividade
Económica no âmbito da pandemia COVID19 -------------------------------------------------------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal o Projeto do Regulamento Municipal de Apoio à
Recuperação da Atividade Económica no âmbito da pandemia Covid 19. --------------------------------------Foram esclarecidos os motivos, da formalização de alguns dos apoios já prestados pontualmente aos
empresários, esclarecidos os limites dos montantes de faturação de até 270 mil euros, para os
candidatos, e para não excluir nenhuma das empresas do Concelho e que os apoios também incluem
as rendas. Foi ainda dito que o apoio à remodelação de esplanadas e toldos, que pode ir até 50%,
não carece da prova de faturação, sendo de utilidade pública a valorização dos espaços e se favorece
a preparação para a retoma turística que se prevê para um futuro próximo. ---------------------------------Atenta a informação da comissão da direção do procedimento, foi dispensada a audiência dos
interessados, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 100.º do CPA atendendo ao momento
excecional que se vive, causado pelo agravamento da pandemia COVID-19, em particular no
concelho de Proença-a-Nova, uma vez que a realização deste ato pode comprometer a utilidade e os
efeitos que se pretendem alcançar com a execução deste normativo regulamentar que é o de
promover a sustentabilidade da economia local.----------------------------------------------------------------------Colocado a votação foi aprovado por unanimidade, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------10. Autorização prévia de compromisso plurianual -----------------------------------------------------------------10.1. Parque Empresarial de Proença-a-Nova -------------------------------------------------------------------------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual da Execução da 2.ª Fase das
Infraestruturas do 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.---------------------------------10.2. Aquisição de Gasóleo -------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual da Aquisição de Gasóleo, 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 --------------------------------------------------------------------------Não se verificou qualquer pedido de intervenção do público. -----------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para endereçar votos de Boas Festas e com
uma renovada esperança para o ano de 2021, ainda que exigente mas que contará por certo com o
empenho de todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das
deliberações tomadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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