Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 6 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23/12/2021
No dia 23 de dezembro de 2021, 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 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------Termo de abertura -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezoito horas o Senhor Presidente da Assembleia, Eng. João Paulo Catarino, deu início aos
trabalhos da sessão começando por cumprimentar todos os presentes. --------------------------------------Efetuada a chamada verificou-se que se encontravam presentes todos os membros da Assembleia
Municipal, conforme tabela de presenças em anexo à presente ata. --------------------------------------------I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Daniela Dias José pediu a palavra expressando a sua ambição de que o mandato
que ora se inicia seja marcado por uma postura construtiva em prol do que nos une – o concelho de
Proença-a-Nova - respeitando a vontade soberana dos eleitores. Manifestou ainda a sua
preocupação relativamente ao despovoamento galopante, que deve preocupar todos e motivar-nos
a que sejamos atores participativos na construção de soluções para este problema, sendo sua
pretensão ajudar a construir um concelho melhor, mais digno, que permita a todos construir o seu
sonho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a intervenção do Senhor Deputado Vítor Manuel Lopes Bairrada que, em nome da bancada
do Partido Socialista, saudou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da
Câmara Municipal e os demais membros da Assembleia, os funcionários do Município ali presentes e
os proencenses em geral. Mais aproveitou para saudar o Senhor Presidente da Câmara Municipal
Eng. João Lobo, pela sua recente eleição como Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira
Baixa, bem como o Senhor Presidente da Assembleia pela sua integração na lista de candidatos do
Partido Socialista, pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco, à eleição para a Assembleia da República,
de 30 de janeiro de 2022, o que considerou ser uma mais-valia para o concelho. ---------------------------Prosseguiu a sua intervenção destacando o sucesso da Feira de Natal que, apesar de todas as
contingências relacionadas com a pandemia, correu bastante bem, louvando o esforço feito pelo
município para que tal fosse possível. Destacou igualmente a participação do Centro Ciência Viva da
Floresta (CCFV) na Feira de Natal, participação essa que se verificou muito relevante para a
divulgação do Projeto Bioaromas, aproveitando para destacar que a oferta do Município aos
Senhores Deputados, por ocasião do Natal, integrará um voucher para visitar o CCVF. -------------------Tomou então a palavra o Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos que endereçou
respeitosos cumprimentos ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e aos demais membros da
mesa, ao Presidente da Câmara Municipal, aos Senhores Deputados e funcionários do município.
Passou então a informar a Assembleia da sua pretensão, tal como da do Senhor Deputado Manuel
Henrique Cardoso Farinha, de não integrar o Grupo Municipal “Proença com Futuro”, pelo que
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II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da sessão ordinária da assembleia municipal realizada em 30 de junho de 2021
O Senhor Presidente da Câmara Municipal tomou a palavra, começando por cumprimentar todos os
Senhores Deputados na pessoa do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, cumprimentou os
seus Vereadores e funcionários da Câmara, com uma menção especial aos funcionários da Biblioteca
Municipal que acolheu a sessão desta Assembleia. Passando a informar sobre a atividade municipal,
destacou as seguintes intervenções em curso: obras da Área Empresarial de Vale Porco; execução da
2.ª fase das infraestruturas do PEPA, que permitirão a ampliação deste Parque Empresarial e, ainda,
a intervenção de ampliação do CCVF. Ao nível das obras concluídas destacou a requalificação da
aldeia de Cunqueiros; a ampliação do bar da praia fluvial de Malhadal e a requalificação do Largo da
Capela em Vale d’Água. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto aos projetos em desenvolvimento, esclareceu que alguns têm o seu financiamento já
repercutido na proposta de orçamento submetido a esta Assembleia, havendo outros para os quais
se espera obter financiamento por via do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do PT 2030. ----Na área da cultura e ação social, o Senhor Presidente da Câmara Municipal destacou: -------------------- O apoio de 25.000,00 euros de que a Santa Casa da Misericórdia foi beneficiária, na sequência de
candidatura ao Programa “Mobilidade Verde Social” promovido pelo Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social e financiado pelo PRR, que permitirá a aquisição de uma viatura
100% elétrica para apoio domiciliário; --------------------------------------------------------------------------------- O Mercado de Natal, uma iniciativa que uma vez mais, com o esforço dos trabalhadores do
Município e apesar da situação pandémica que o país ainda atravessa, manteve o compromisso de
segurança que, enquanto agentes de saúde pública, devemos manter. Esta feira contou com mais
de 20 expositores que traduziram aquilo que são os nossos recursos endógenos com destaque para
a fileira do medronho na qual devemos apostar como fator essencial na revitalização do Pinhal
Interior; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O protocolo celebrado entre o Município, a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de
Futebol de Castelo Branco, para implementação do Projeto “A prática desportiva no 1.º ciclo: uma
abordagem a partir do Futebol e do Futsal”, que pretende fomentar a prática desportiva entre as
nossas crianças e que faz parte da aposta do município em assumir 2022 como Ano Municipal do
Desporto e da Aventura; --------------------------------------------------------------------------------------------------- A nova edição da iniciativa “Comprar é ganhar”, iniciativa que o município promove desde 2012,
revelando-se um importante incentivo ao comércio tradicional; ----------------------------------------------- A entrada em funcionamento do novo espaço BUPi, nas instalações do antigo Espaço Internet,
frisando a importância de que todos os membros da Assembleia contribuam para divulgar este
projeto e este serviço e agora também a existência deste espaço de atendimento; ----------------------- O tema da 4.ª edição do Prémio Literário Pedro da Fonseca 2022 que será a Resina, procurando
com isto destacar a importância do reativar desta atividade para o nosso concelho; --------------------- O retomar de atividades nos polos da biblioteca da Sobreira Formosa, Montes da Senhora e
Atalaias, depois de um interregno imposto pelas restrições decorrentes da pandemia. -----------------Ainda no uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou um ponto de situação
da execução do Orçamento 2021, que regista 92,04 % de execução ao nível da receita e 67,82 % de
execução ao nível despesa, e, por proposta do Senhor Presidente da Assembleia, apresentou ainda
um ponto de situação da evolução da situação pandémica no concelho que, à data da sessão,
registava 24 casos ativos havendo a expectativa de que se registe um aumento de números de casos,
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2. Proposta para aprovação do Regimento da Assembleia Municipal -----------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal recordou que o regimento havia sido entregue a todos
os Senhores Deputados na sessão de tomada de posse e novamente enviado junto com a Ordem de
Trabalhos desta reunião. Aproveitou igualmente para informar que até à data esta Assembleia não
teve por prática cronometrar as intervenções, mas se tal se revelar necessário poder-se-á adotar tal
prática. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos pediu a palavra neste ponto para defender
que importa acautelar o envio atempado dos documentos referentes aos vários pontos da ordem de
trabalhos que habilitem os membros da Assembleia a participar na discussão das matérias delas
contantes, referindo que o envio dos documentos para esta sessão com apenas dois dias de
antecedência se revelou manifestamente insuficiente para a sua análise. ------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia pediu ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de tenha esta
dificuldade em atenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente à votação, o Regimento da Assembleia Municipal foi o mesmo aprovado por unanimidade
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----3. Eleição dos representantes da Assembleia Municipal para integrarem -----------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia entrou na discussão deste ponto começando por esclarecer que,
com exceção da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em todos os restantes
lugares a prover, os elementos a eleger têm de ser Presidentes de Junta de Freguesia. -------------------a) O Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses: -----------------------------Houve lugar à apresentação de apenas uma lista concorrente, identificada como Lista A e
apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, com a seguinte composição: Efetivo: Paulo
Jorge Dias Cardoso, Suplente: Nuno Filipe Antunes Fernandes. Submetida a votação, ao abrigo da
alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º dos Estatutos da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
publicado em http://www.anmp.pt, foram eleitos, com 14 votos na lista A e 5 votos brancos, como
efetivo o Senhor Deputado Paulo Jorge Dias Cardoso e como Suplente o Senhor Deputado Nuno
Filipe Antunes Fernandes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- b) O Conselho Cinegético e da Conservação da Fauna Municipal: ----------------------------------------------Houve lugar à apresentação de apenas uma lista concorrente, identificada como Lista A e
apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, com a seguinte composição: Efetivo: Paulo
Jorge Dias Cardoso, Suplente: Nuno Filipe Antunes Fernandes. Submetida a votação, ao abrigo da
alínea e) do n.º 2 do artigo 157.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, na sua redação atual,
foram eleitos, com 13 votos na lista A e 6 votos brancos: como efetivo o Senhor Deputado Paulo
Jorge Dias Cardoso e como Suplente o Senhor Deputado Nuno Filipe Antunes Fernandes. ---------------c) A Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais: ------------------------------------------------Apenas o Grupo Municipal do Partido Socialista apresentou lista candidata (lista A), composta pelos
deputados António Alberto Antunes Coelho e Nuno Filipe Antunes Fernandes. Submetidos a votação,
nos termos do n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro, conjugado com o
n.º 2 do artigo 81.º do mesmo diploma, foram eleitos, com 13 votos na lista A e 6 votos brancos, os
Senhores Deputados António Alberto Antunes Coelho e Nuno Filipe Antunes Fernandes. ----------------d) O Conselho Municipal de Educação: ---------------------------------------------------------------------------------Houve lugar à apresentação de apenas uma lista concorrente, identificada como Lista A e
apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, com a seguinte composição: Efetivo: Paulo
Jorge Dias Cardoso, Suplente: Nuno Filipe Antunes Fernandes. Submetida a votação, ao abrigo da
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alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, foram eleitos, com 13
votos na lista A e 6 votos brancos, como efetivo o Senhor Deputado Paulo Jorge Dias Cardoso e como
Suplente o Senhor Deputado Nuno Filipe Antunes Fernandes. ---------------------------------------------------e) O Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Sul: ---------Houve lugar à apresentação de apenas uma lista concorrente, identificada como Lista A e
apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, com a seguinte composição: Efetivo: Nuno
Filipe Antunes Fernandes, Suplente: António Alberto Antunes Coelho. Submetida a votação, ao
abrigo do previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 253/2012 de 27 de
novembro, foram eleitos, com 13 votos na lista A e 6 votos brancos: como efetivo o Senhor
Deputado Nuno Filipe Antunes Fernandes e como Suplente o Senhor António Alberto Antunes
Coelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa: ---------------------------Apenas o Grupo Municipal do Partido Socialista apresentou lista candidata, composta pelos
deputados André Manuel Alves Dias, Vítor Manuel Lopes Bairrada e José António Tavares Branco.
Submetidos a votação, ao abrigo e de acordo com o previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 83.º do Anexo I
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram eleitos, todos com 10 votos a seu favor e 5 votos em
branco, os Senhores Deputados André Manuel Alves Dias e Vítor Manuel Lopes Bairrada, como
efetivos, e José António Tavares Branco, como suplente. ----------------------------------------------------------4. Proposta para aprovação da fixação de Participação Variável do Imposto sobre o Rendimento
Singular IRS - Processo n.º 2021/350.10.100/2 ----------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, para apresentar a proposta da Câmara
de fixar a participação variável do Município no IRS em 5%, justificando esta proposto no facto de o
Município ter em 2022 menos 752.000 euros de receita do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e
defendendo que o apoio às famílias com maiores necessidades não sucede por via da redução da
participação variável do Município no IRS. -----------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra o Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos que defendeu que municípios
que, como o nosso, apresentam problemas demográficos devem ter vantagens fiscais capazes de
atrair população. Assim, defendeu que, por razões ideológicas, entende que qualquer valor superior
a 3% não é adequado, apresentando como exemplo a decisão adotada em Lisboa. Sem pôr em causa
a razão de ciência e as necessidades orçamentais do Município, subjacentes à proposta apresentada
pela Câmara Municipal, defendeu que, por razões ideológicas, não pode concordar com tal proposta.
Esta foi também a posição manifestada pelo Senhor Deputado Manuel Henrique Cardoso Farinha. ---Seguiu-se a intervenção do Senhor Deputado Américo André Março que começou por recordar que o
ano passado foi excecionalmente decido por esta Assembleia uma redução da participação variável
do Município no IRS para os 2,5%, justificada pela situação pandémica que o país atravessava.
Continuou no uso da palavra, referindo que no caso do concelho de Proença-a-Nova uma parte
significativa dos cidadãos não paga IRS e defendendo que num município como o nosso é essencial
ter em conta dois aspetos: o desenvolvimento económico e os apoios sociais, pretendendo com isto
destacar que uma receita de cerca de 100.000 euros é relevante para o reforço de receitas a afetar a
apoios sociais, o que certamente não se verifica em municípios maiores com orçamentos superiores,
como é o caso de Lisboa. Em conclusão, declarou concordar que em 2022 se mantenham os 5%. -----O Senhor Presidente da Câmara Municipal voltou a usar da palavra para referir que o Município de
Lisboa tem um orçamento de 680 milhões de euros, não comparável com a situação do nosso
município, e reiterar que a proposta apresentada é coerente com aquele que tem sido o exercício do
nosso município ao longo dos anos, apenas com exceção do ano passado em que se atendeu ao
esforço das famílias em virtude do confinamento, que impôs uma emergência diferenciada a que o
município não foi alheio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
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Na sequência daquela intervenção o Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos voltou a
pedir a palavra. Na sua intervenção reforçou que entende as necessidades orçamentais, no entanto,
perante tais dificuldades é seu entendimento que a solução poderia passar por uma redução de
despesas. No seu entendimento, a macrocefalia urbana só pode ser combatida criando condições
para fixar aqui outros contribuintes, para que a distribuição demográfica seja mais equilibrada,
defendendo que se trata efetivamente de uma questão ideológica e que os portugueses já pagam
impostos demais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetida a votação, a Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 17 votos a favor e dois
votos contra, dos Senhores Deputados António Paulo Antunes dos Santos e Manuel Henrique
Cardoso Farinha, a proposta da Câmara Municipal, fixando no Município de Proença-a-Nova a taxa
de participação de IRS em 5% ao abrigo do disposto nas disposições conjugadas da alínea c) 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. Os Senhores Deputados António Paulo Antunes dos Santos e Manuel Henrique Cardoso Farinha
apresentaram a seguinte declaração de voto: “A razão de ciência que levou ao voto contra dos
deputados municipais António Paulo e Henrique Farinha prende-se com a necessidade de se criarem
condições objetivas, passando essas mesmas condições por uma discriminação positiva dos
contribuintes, de modo a poder fixá-los e combater o despovoamento que se vive neste momento.
Por este motivo, por razões meramente políticas, entendemos votar contra esta fixação em 5% do
valor do IRS.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Proposta para aprovação da fixação de taxa de IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis - Processo
n.º 2021/350.10.200/2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara a proposta da Câmara Municipal de fixação de
taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), com o seguinte teor: ------------------------------------------5.1. A fixação de uma taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,3% para os prédios
urbanos, que o Senhor Presidente destacou ser a taxa mínima possível admita por lei; -------------5.2. A redução fixa 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, em conformidade com o previsto no artigo 112.º
-A do CIMI, que se pretende que seja um apoio às famílias numerosas; ---------------------------------5.3. 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; ----------------------5.4. 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, na sequência de
avaliação pela Comissão de Vistoria, a execução de obras de conservação necessárias à correção
de más condições de segurança ou de salubridade, ou melhoria do arranjo estético, enquanto
não forem concluídas as obras intimadas por motivos alheios ao Município de Proença-a-Nova; 5.5. A majoração até ao dobro a 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, proposta que defendeu ser da maior importância, uma vez que se trata de situação
que se encontra omissa na lei, verificando-se um considerável número de casos em que se
verifica falta de limpeza de espaços dentro do perímetro urbano que podem constituir risco; ----5.6. 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
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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; --------------------------------------------------5.7. 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 ao abrigo do n.º 3 do artigo 112.º do
Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis; -------------------------------------------------------------------5.8. A redução, ao abrigo do disposto nos n.ºs 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. -----5.9. Nos termos e para os efeitos do n.º 19 do artigo 71.º conjugado com o artigo 45.º ambos do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF): ------------------------------------------------------------------------------Aos imóveis que preencham os requisitos a que se refere o n.º 1 do artigo 45.º, 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 nos casos 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 contra 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Vítor Manuel Lopes Bairrada pediu a palavra para manifestar a sua preocupação
relativamente aos prédios em ruínas fora do perímetro urbano, relativamente aos quais seria
igualmente importante proceder à sua identificação e majorar a taxa de imposto aplicável, desde
logo pelo potencial impacto na saúde pública, do ponto de urbanístico e visual, sem prejuízo de
excecionar cidadãos que comprovem dificuldades económicas. -------------------------------------------------Colocada a votação a presente proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------6. Proposta para aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano 2022 - Processo n.º
2021/150.20.202/2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Na apresentação do Orçamento, o Senhor Presidente da Câmara começou por referir que a proposta
de Orçamento submetida a aprovação desta Assembleia apresenta uma receita total de 15.733.827
euros, destacando que 30% da receita corresponde a projetos financiados. Ao nível da despesa:
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33,26% respeita a aquisição de bens de capital, certa de 29% a gastos com pessoal e 25,9% a
aquisições de bens e serviços. Mais aproveitou para esclarecer que o aumento das despesas com
pessoal resulta em parte do aumento do salário mínimo nacional e também do aumento de 0,9%
para os restantes trabalhadores, conforme aprovado pelo Governo. Para além disso, em janeiro
deste ano, com a aceitação da competência da Educação, o município recebeu mais recursos
humanos, sendo que os vencimentos pagos a estes trabalhadores são refletidos no orçamento da
despesa do Município, apesar de serem depois compensados por transferências do Ministério da
Educação. Aproveitou ainda para referir que haverá uma grande percentagem de pessoas a
reformar-se nos próximos quatro anos (cerca de 20) pelo que importará proceder a novas
contratações antes dessas saídas, por forma a assegurar uma transição equilibrada, o que também
levará a um incremento do número de recursos humanos e, naturalmente também das despesas.
Neste contexto, o mapa de pessoal desta proposta de orçamento prevê seis lugares a prover. ---------Ao nível do investimento o Senhor Presidente da Câmara Municipal aproveitou ainda para destacar
dois importantes investimentos contemplados na proposta de Orçamento: a criação da área
empresarial de Vale Porco e a expansão do PEPA. -------------------------------------------------------------------Referiu, ainda, que se verifica um aumento do orçamento relativamente a 2021 no valor previsional
inicial de 87 mil euros - justificado pela comparticipação de projetos por fundos comunitários. --------Reconhecendo tratar-se de um documento denso, não deixou de destacar que, no entanto, o
documento ora apresentado é de muito mais fácil leitura do que anteriores versões, o que se
relaciona com a adoção do Sistema SNC-AP que, por imposição legal, substitui o POCAL. ----------------O Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos pediu então a palavra para frisar, uma vez
mais, a dificuldade de analisar um documento desta densidade em apenas dois dias, colocando uma
questão sobre a dificuldade em identificar concretamente a que projetos respeitam os valores de
investimento mais avultados e a que correspondem algumas das despesas previstas nas páginas 18 e
19 que totalizam um milhão de euros. ----------------------------------------------------------------------------------Com a autorização do Senhor Presidente da Assembleia, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
passou a palavra ao funcionário da autarquia Dr. Luís Ferreira, para esclarecer as questões colocadas
pelo Senhor Deputado. O Dr. Luís Ferreira esclareceu que os investimentos se encontram
discriminados na página 65 de forma desagregada. A partir da página 97 as classificações económicas
encontram-se identificadas e os projetos discriminados. Para além disso, no plano plurianual de
investimentos consta a descrição de cada investimento que, em determinados casos, são incluídos na
classificação de “Outros” por não existir classificação económica mais adequada. --------------------------O Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos voltou a pedir a palavra para uma apreciação
mais global à proposta de Orçamento, destacando um total de despesas correntes de 9, 464 milhões
de euros que, no seu entender, representam um percentual elevado, muito pesado, face ao valor do
investimento, questionando se essa é uma realidade apenas deste Orçamento e qual a perspetiva de
futuro do município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que esta é uma realidade que se mantém
desde há muitos anos, justificada pelo impacto que os custos com pessoal representam no total de
despesas do Município, mas também outras despesas/custos de contexto como sejam a iluminação
pública, a rede de águas e saneamento, entre outras, restando cerca de um milhão de euros para
investimento, valor que, contudo, é alavancado por um total de cinco milhões de euros provindos de
fundos comunitários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Usou então da palavra o Senhor Deputado Américo André Março, que destacou que o orçamento é
um documento cada vez melhor, de maior qualidade. Congratulou-se por termos um município que
mantem o equilíbrio financeiro há mais de uma década, destacando o facto de o Orçamento para
2022 ser o maior orçamento dos últimos 7 anos. Aproveitou ainda para referir que existem
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municípios que têm gastos com pessoal na ordem dos 40% e até mais de 50% e, relativamente à
preocupação com a perda de população - manifestada quer pela Senhora Daniela Dias José quer pelo
Senhor Deputado António Paulo Antunes dos Santos -, defendeu que a melhor reposta é mesmo
investir e promover investimento produtivo privado, defendendo ainda que ao município compete
criar condições para tal, matéria em que, felizmente, o nosso Município tem tido algum sucesso,
sendo dos municípios da região com mais significativo investimento nas rúbricas no investimento
empresarial, caminho que considera ser a melhor resposta no combate à desertificação.
Continuando no uso da palavra o Senhor Deputado Américo André Março referiu que os gastos com
capital são uma preocupação a médio prazo, ultrapassada pelo facto de o município conseguir
aceder a financiamentos e registando uma folga de três milhões de euros que permitirá ao município
concretizar projetos significativos. Defendeu, ainda, que o Município deve apostar na educação,
aprendizagem, evolução das crianças e jovens do concelho, matérias que considera serem da maior
importância. Em conclusão, defendeu que este orçamento vai de encontro às preocupações
manifestadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal voltou a pedir a palavra para referir que se regista uma
evolução positiva, ainda que ténue, da população do concelho que, no último ano, viu aumentar
ligeiramente o número de crianças inscritas na escola. Destacando que o país como um todo perdeu
população, não apenas os territórios do Interior, apesar disso, de 2018 para 2020 o número de
imigrantes residentes no concelho subiu de 18 para 216, números bem demonstrativos dos
resultados da estratégia de atratividade que o município tem levado a cabo. --------------------------------O Senhor Deputado Vítor Manuel Lopes Bairrada destacou dois fatores relativamente aos quais
importa estudar e agir: o facto de se registar em determinadas freguesias um número muito elevado
de pessoas residentes, mas não recenseadas e o facto de os empresários do concelho identificarem
uma falta considerável de mão-de-obra, na ordem das 100 pessoas, defendo, no seguimento do
referido, a necessidade de aposta no ensino profissional para colmatar tais faltas. ------------------------Submetidos a votação, o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022 e Mapa de Pessoal foram
aprovados por maioria, com 13 votos a favor, das Senhoras Deputadas e dos Senhores Deputados do
Grupo Municipal do Partido Socialista e seis abstenções das Senhoras Deputadas e dos Senhores
Deputados do Grupo Municipal do Partido Social Democrata e dos Senhores Deputados
Independentes António Paulo Antunes dos Santos e Manuel Henrique Cardoso Farinha. -----------------7. Proposta para aprovação dos Acordos de Transferência de Recursos do Município de Proença-aNova para as Freguesias - Processo n.º 2021/150.10.500/17 ----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal tomou a palavra para apresentar a proposta da Câmara
Municipal de aprovação de quatro propostas de acordo de transferência de recursos do Município de
Proença-a-Nova para as Freguesias do Município, que esclareceu terem sido previamente articuladas
com os Senhores Presidentes de Junta e representarem um incremento de 20% face às verbas
previstas no orçamento de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------Atendendo aos considerandos apresentados, bem como aos valores propostos, a Assembleia
Municipal deliberou por unanimidade aprovar as propostas apresentadas de acordos de
transferências de recursos para as Freguesias do Município, com os seguintes montantes: --------------União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral --------------------------------------------------- €17.664,00
União de Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira ------------------------------------ €12.288,00
Freguesia de Montes da Senhora ------------------------------------------------------------------------ €4.608,00
Freguesia de S. Pedro do Esteval ------------------------------------------------------------------------ €4.608,00
Aprovou ainda, manter no âmbito de intervenção do Município as competências previstas nas alíneas
de c) a m) do n.º 1 do artigo 2.º do referido Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. -----------------------Município de Proença-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proença-a-Nova | NIPC 505 377 802
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8. Proposta para aprovação da avaliação de Ativos - Conduta de Rede de Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais no Município de Proença-a-Nova - Processo n.º
2021/300.30.600/1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta de avaliação de Ativos - Conduta de Rede de Abastecimento de Água e Saneamento de
Águas Residuais no Município de Proença-a-Nova foi apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal que esclareceu tratar-se de avaliação relativamente a todo o universo das infraestruturas,
quer das intervenções recentes quer das que importa fazer. -----------------------------------------------------Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, nos termos da alínea l) do
n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------9. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova-Termo de Mandato -----------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para destacar o trabalho meritório desta
Comissão e dos seus membros. Mais referiu que foi desejo dos outros elementos da Comissão
reconduzir a técnica Ana Rita Simão e que a lei permite a realização de um segundo mandato, pelo
que é essa a proposta da Câmara Municipal.
Submetida a votação, foi deliberado por maioria, com 16 votos a favor e três abstenções, manter a
reconduzir a um segundo mandato a psicóloga Ana Rita Simão como Presidente da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova. ------------------------------------------------------------------10. Autorização de compromisso plurianual-Fornecimento de eletricidade ---------------------------------Uma vez apresentada a proposta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, que apresentou a
distribuição de verbas por objeto, serviços e lotes, a Assembleia Municipal deliberou, por
unanimidade, conceder autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos
plurianual nos termos em que foi apresentada. ----------------------------------------------------------------------11. Autorização de compromisso plurianual - Casa da Cultura e da Memória de Proença-a-Nova ----O Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta, esclarecendo que a autorização de
compromisso plurianual submetida a autorização da Assembleia respeita à requalificação do Antigo
Quartel da GNR, no Largo na Devesa, e o seu espaço envolvente, obra que se cifra na ordem dos
700.000, 00 euros e que se destina a criar um novo espaço museológico com uma forte componente
cultural. Aproveitou ainda para referir que o município foi premiado pela CCDR Centro com um
prémio de 222.000, 00 euros que serão alocados a esta obra. ----------------------------------------------------O Senhor Deputado Vitório Manuel do Rosário Cardoso pediu a palavra para se congratular pelo
avanço de projeto tão emblemático que permitirá trazer cultura, diáspora e maior dinamização da
zona histórica do município, zona aliás que pessoalmente tantas vezes visitou pelas mãos do seu avô.
Felicitou a Câmara Municipal pela decisão e manifestou o seu apoio para valorizar o papel da
diáspora e a atração das comunidades portuguesas, aproveitando ainda para desejar santo natal e
ano novo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetida a proposta a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, conceder
autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianual nos termos em que foi
apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Relatório do Revisor Oficial de Contras sobre a situação económica e financeira do Município
de Proença-a-Nova a 30 de junho - Processo n.º 2021/500.10.001/1 - Para conhecimento -------------Sobre o Relatório do Revisor Oficial de Contras sobre a situação económica e financeira do Município
de Proença-a-Nova a 30 de junho, submetido a esta Assembleia para conhecimento, o Senhor
Presidente da Câmara Municipal destacou as conclusões do documento que apontam para uma
situação económica e financeira positiva. O Município apresenta equilíbrio orçamental,
apresentando uma dívida total de cerca 2, 8 milhões de euros, muito abaixo do limite previsto pela
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legislação em vigor, e um saldo positivo entre a receita cobrada e a despesa paga na ordem dos 3,1
milhões de euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destacou ainda o facto de no decurso do trabalho de auditoria não terem sido detetadas
irregularidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Américo André Março pediu a palavra para relevar, à semelhança do que já havia
feito em anos anteriores, o bom trabalho da Revisora Oficial de Conta. ---------------------------------------13. Unidade de Execução na Variante Sul Padre António Sousa. Versão Final - Processo n.º
2021/150.10.400/15 - Para conhecimento ----------------------------------------------------------------------------Neste ponto o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, na sequência de pedido de
loteamento apresentado por promotores locais e de acordo com o previsto no regulamento do PDM,
se afigura necessário executar o planeamento desta área através de uma unidade de execução.
Tratando-se de solo urbanizável afigura-se urgente a programação desta zona, de forma a
salvaguardar as desejáveis infraestruturas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------Não se verificou qualquer pedido de intervenção do público. ----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal e o Senhor Presidente da Câmara Municipal usaram da
palavra para endereçar votos de Boas Festas com uma renovada esperança para o ano de 2022. -----Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do nexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia
aprovou em minuta o texto das deliberações tomadas. --------------------------------------------------------------
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