ASSEMBLEIA MUNICIPAL
amunicipal@cm-proencanova.pt

CONVOCATÓRIA
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto nos artigos 49.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, em conjugação
com o art.º 34.º do Regimento desta Assembleia, informa que a sessão ordinária a realizar nos Paços
do Concelho, no próximo dia 15 de Abril, pelas 15:30 horas, terá a seguinte ordem de trabalhos:
I - Período de “Antes da Ordem do Dia”.
II - Período da “Ordem do Dia”.
1. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade Municipal, nos
termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na sua
actual redacção.
2. Análise e votação dos documentos de prestação de contas/2010; Balanço, Demonstração de
resultados; Execução Orçamental; demonstrações Financeiras e relatórios de Gestão.
3. 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2011.
4. Proposta de Alienação da “Pousada das Amoras”.
5. Proposta de aquisição de parte do capital social da Sociedade PEPA – Parque Empresarial de
Proença-a-Nova, SA.
6. Análise e aprovação dos estatutos do PEPA – Parque Empresarial de Proença-a-Nova E.M.
Unipessoal S.A.;
7. Construção da ETAR de Pedra do Altar – Rectificação do Pedido de Declaração de Interesse
Público.
8. Aquisição de Gasóleo Rodoviário – Autorização para repartição de encargos para 2012 e
2013, nos termos do n.º 6 do art.º 22.º do DL 197/99, de 8 de Junho.
9. Conhecimento do relatório Anual de Actividades e o Modelo de recolha de dados, da
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova.
10. Nomeação de representante para integrar a Comissão Local de Toponímia (artigo 5.º do
Regulamento de Toponímia e Numeração de Polícia).
III – Período para “Intervenção do Público".
Paços do Concelho, em 05 de Abril de 2011
O Presidente da Assembleia Municipal,
(Arnaldo José Ribeiro da Cruz)

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15-04-2011
No dia quinze de Abril de dois mil e onze, na sala de sessões do edifício dos Paços do Concelho da
Vila de Proença-a-Nova, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termo de Abertura ----------------------------------------------------Pelas quinze horas e trinta minutos o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos. ---Efectuada a chamada verificou-se ausência dos deputados Joaquim Fernandes Calado Mendes, Paula
Cristina Valério Sequeira, Jorge Manuel Nogueira Tomé e Francisco Manso Agostinho. Não justificou
a sua falta o deputado Francisco Manso Agostinho. As justificações das restantes faltas foram aceites
pelo Presidente da Mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------Feita a leitura da acta da sessão anterior a mesma foi aprovada por unanimidade.-------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O deputado André Março pediu a palavra para tecer algumas breves considerações sobre o
momento difícil da vida politica, social e económica do país. A sua intervenção incidiu especialmente
nas implicações que a actual situação do país virá a ter na vida das autarquias. O Presidente da Mesa
interveio de seguida para corroborar as preocupações manifestadas pelo deputado André Março e
acrescentou que o Estado Central não deve demitir-se das suas obrigações sociais, nomeadamente
nos sectores da educação e saúde. O deputado Victor Bairrada manifestou a sua preocupação para
com os mais desfavorecidos da sociedade, principalmente no período de austeridade que se
avizinha. A deputada Conceição Alves centrou também a sua intervenção na postura individual dos
cidadãos face aos problemas que as medidas de austeridade nos colocam. ----------------------------------O deputado André Março acrescentou á sua anterior intervenção algumas referências sobre os
custos da manutenção do Estado Social e do peso da industria e da agricultura no “PIB” (18% e 3%
respectivamente). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu o pouco peso que poderá ter na economia uma eventual redução do
número de autarquias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

II . PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 - Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara acerca da actividade Municipal, nos
termos da alínea e) do Nº1 do Artigo 53 da lei nº169/99, de 18 de Setembro na redacção que lhe
foi dada pela lei nº 5-a/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------A informação escrita do Sr. Presidente fica, em arquivo, apensa à presente acta. ---------------------------O Presidente da Câmara destacou como obras mais importantes a decorrer, o saneamento básico na
Pedra do Altar e as obras da variante Sul em Proença. -------------------------------------------------------------Referiu-se ainda à utilização futura do edifício anexo aos Paços do Concelho onde, entre outros
serviços, funcionará uma escola de inglês. -----------------------------------------------------------------------------2 - Análise e votação dos documentos de prestação de contas/2010; Balanço, Demonstração de
resultados; Execução Orçamental; demonstrações financeiras e relatórios de gestão. -------------------

O Presidente da Câmara referiu que a execução da receita se situou nos 77% e da despesa nos 76%.
Acrescentou que conseguiríamos quase os 100% de execução se não tivessem acontecido alguns
imprevistos como: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O atraso no financiamento para as obras no edifício dos Paços do Concelho. ------------------------------- Os cortes nas transferências do Governo central. ------------------------------------------------------------------- E a não Execução do empréstimo bancário ao dispor da Câmara. ----------------------------------------------O aumento das despesas ficou a dever-se sobretudo ao aumento do “IVA” e dos combustíveis. -------Finalizou informando que recebemos de fundos, um milhão e novecentos mil euros e que o
Município de Proença foi dos que mais arrecadou em comparticipações ao nível da Região Centro. --O deputado André Março elogiou a execução orçamental do Município comparada com os restantes
municípios de cidades e capitais de Distrito da região centro. ----------------------------------------------------Posto a votação o documento foi aprovado com quinze votos a favor e duas abstenções. --------------3 - 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano 2011. --------------------------------O Presidente da Câmara explicou que esta revisão se destina a introduzir o saldo da gerência anterior
e cerca de trezentos mil Euros de comparticipação para as obras de saneamento de Pedra do Altar.--Posto a votação o documento foi aprovado com quinze votos a favor e duas abstenções. --------------4 - Proposta de Alienação da “Pousada das Amoras”. -------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara explicou que anualmente a Pousada apresenta um deficit de exploração de
cento e cinquenta mil Euros acrescidos dos encargos com o empréstimo ao Instituto de Turismo de
Portugal. Propomo-nos alienar o edifício pelo preço de um milhão e quinhentos e vinte mil Euros.
Queremos garantir a mesma finalidade e qualidade. Com esta operação pagamos o empréstimo, a
divida ao Instituto de Turismo e deixaríamos de injectar dinheiro do orçamento municipal. Sairíamos
de uma área que não é prioritária nas funções da Câmara para nos focarmos no “PEPA”. ----------------Propomos fazer uma hasta pública e venderemos se a Assembleia assim o entender, face às
propostas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A deputada Conceição Alves fez uma breve resenha histórica da parceria com o grupo Pestana, e
manifestou total discordância com a intenção da venda por, em seu entender, ser o caminho mais
fácil. Questionou ainda se eventualmente teria havido algum esforço de rentabilização do
estabelecimento, em virtude de considerar que a Pousada deveria ser gerida pela Proençatur com
pessoas devidamente habilitadas. ----------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março lembrou que a decisão de construção da Pousada foi tomada por
unanimidade na Assembleia Municipal da época, já que foi considerada uma obra de interesse para o
concelho. A gestão inicial, a cargo da Câmara, produziu um deficit muito elevado. Por se considerar
não fazer parte das atribuições da Autarquia entregou-se a exploração ao grupo Pestana elevando a
Estalagem ao patamar de Pousada e alterando muito o segmento de clientes. No entanto não
resolvemos o problema do deficit pelo que temos de ponderar outra solução, convidando de seguida
a deputada Conceição Alves a apresentar uma alternativa de exploração rentável. Por ser uma
medida de grande relevo na gestão do Município lançou um desafio á Assembleia para votasse
unanimemente a favor desta proposta. ---------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara em resposta afirmou que a Estalagem é um excelente equipamento. O
Grupo Pestana teve um papel importante na divulgação do concelho. Antes de ser Pousada, a
Câmara gastou trezentos mil Euros só em publicidade da Estalagem e desde 2003 foram dispendidos

um milhão e setecentos mil Euros em despesas de exploração. Não vamos prescindir do
equipamento, mas da gestão. ---------------------------------------------------------------------------------------------É uma irregularidade manter funcionários da Câmara a trabalhar na Pousada pelo que é
imprescindível separar a Estalagem da Câmara. ----------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada concordou com a solução proposta em virtude de se preverem grandes
dificuldades financeiras futuras para as autarquias. -----------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia encerrou a discussão deste ponto afirmando que este tipo de actividade
está mais vocacionada para os privados, manifestando o seu apoio á solução proposta pelo
Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação esta proposta foi aprovada com quinze votos a favor e dois votos contra. -------------5 - Proposta de aquisição de parte do capital social da Sociedade “PEPA”- Parque Empresarial de
Proença-a-Nova, SA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara fez o historial da aquisição do Espaço “PEPA” em parceria com o grupo
“Lena”. Neste momento a Câmara necessita de lotes, em zona industrial, disponíveis para
investimento privado a preços simbólicos. Já temos um empréstimo para este fim com um “spread”
muito favorável. Dispomos de 58 lotes já aprovados e uma grande área coberta. O quadro
comunitário de apoio é hoje mais favorável às Câmaras que aos privados para este fim. O Grupo
“Lena” vende a sua participação pelo preço de aquisição. E vamos converter o “PEPA” em empresa
municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A deputada Conceição Alves afirmou que a aquisição deste parque industrial foi apresentada, na
altura, como o motor do desenvolvimento do concelho. E deixou a pergunta se a Câmara não pode
gerir a Estalagem como pode gerir um parque industrial.? O Presidente da Câmara respondeu, a esta
deputada, afirmando que a conjuntura económica actual é bastante diferente. ----------------------------O deputado André Março defendeu ser esta uma decisão estratégica para o concelho, já que permite
captar investimento privado. Argumentou com a deputada Conceição sobre o papel interventor do
Estado nas diferentes áreas. -----------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada realçou o papel facilitador da Câmara na captação de empresas e criação
de postos de trabalho no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado com quinze votos a favor e duas abstenções. -----------------De seguida a Assembleia decidiu apreciar a isenção de “IMT” ás empresas que venham a adquirir
lotes no novo parque industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação esta deliberação foi aprovada com quinze votos a favor e duas abstenções. ----------6 - Análise e aprovação dos estatutos da PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova E.M.
unipessoal S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu esta proposta afirmando que se pretende transformar o “PEPA”
em empresa municipal por facilidades de gestão. --------------------------------------------------------------------O deputado Gil Martins questionou o Executivo se esta proposta de criação de empresa municipal
está legalmente sustentada, ao que o Presidente da Câmara respondeu afirmativamente. -------------O deputado Victor Bairrada quis saber que parte da gestão fica para a Câmara se todos os lotes
forem adquiridos. O Presidente da Câmara esclareceu que cabe á Câmara a gestão dos espaços
públicos e do condomínio. -------------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado com quinze votos a favor e duas abstenções. ------------------

7 - Construção da ETAR de Pedra do Altar -Rectificação do pedido de declaração de Interesse
Publico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu que houve necessidade de alterar a localização da “ETAR” por a
anterior coincidir com o traçado do IC8. --------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------8 - Aquisição de Gasóleo Rodoviário - Autorização para repartição de encargos para 2012 e 2013,
nos termos do nº 6 do artº 22 do DL 197/99, de 8 de Junho. ----------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que se trata de realização de concurso público para uma despesa
plurianual. Adquirindo maior quantidade conseguimos preços mais baixos. A repartição dos encargos
será reflectida nos anos 2012 e 2013. -----------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este pedido de autorização foi aprovado por unanimidade. --------------------------------9 - Conhecimento do relatório Anual de Actividades e o modelo de recolha de dados, da Comissão
de protecção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova. -----------------------------------------------------------A deputada Conceição Alves, representante da Assembleia Municipal neste organismo, fez uma
breve resenha sobre esta questão, no concelho. Em resposta a questões dos deputados André Março
e Carlos Gonçalves afirmou que a situação no concelho não é grave, e que os casos detectados estão
resolvidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e o deputado Victor Bairrada destacaram o papel interventor da Câmara, no
funcionamento deste organismo. ---------------------------------------------------------------------------------------10 - Nomeação de representante para integrar a Comissão Local de Toponímia /artigo 5º do
Regulamento de toponímia e Numeração de policia). -------------------------------------------------------------Foi apresentada à mesa uma única proposta com o nome do deputado António Gil Martins Dias. ---Posta a votação secreta esta candidatura foi aprovada por dezasseis votos a favor um voto em
branco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
O munícipe Francisco Vaz Marques levantou algumas questões sobre a exploração da Estalagem e
sobre a futura gestão do “PEPA” EM.
O Presidente da Câmara interveio para esclarecer as questões apresentadas por este munícipe.
No final da Sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta POR UNANIMIDADE.

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(nos termos do nº 3 do art. 92º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18/09)
2 - Análise e votação dos documentos de prestação de contas/2010; Balanço, Demonstração de
resultados, Execução orçamental; Demonstrações Financeiras e Relatórios de Gestão.
Nos termos do artigo 53.º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro, foi presente ao Órgão Deliberativo para apreciação e aprovação os
Documentos de Prestação de Contas do ano de 2010. Os Documentos de Prestação de Contas foram
elaborados de acordo com as disposições previstas no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), bem como com a Resolução n.º 4/2001
- 2.ª secção do Tribunal de Contas, publicada no Diário da Republica, 2ª Série, n.º 191, de 18 de
Agosto de 2001, que define as instruções para organização e documentação das contas das
autarquias locais e entidades equiparadas abrangidas pelo POCAL. A nível dos resultados registou-se
que no orçamento da receita foi executado o montante de € 12.365.200,92 (77%) e pelo lado da
despesa o valor de € 12.197.125,13. (77%)
Posta a votação foi aprovada por maioria, com quinze votos a favor e duas abstenções.
3 - 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano 2011.
O senhor Presidente começou por esclarecer que a revisão do orçamento se deve à necessidade de
introduzir no Orçamento do corrente ano o saldo da gerência do ano anterior no valor de cento
sessenta e oito mil, setenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos, bem como o montante de
trezentos e setenta e cinco mil, sessenta e um euros e quarenta e dois cêntimos relativo ao
financiamento, Feder, da candidatura apresentada por estes serviços no âmbito do projecto da rede
de Saneamento da Pedra do Altar.
Posta a votação foi aprovada por maioria, com quinze votos a favor e duas abstenções.
4 - Proposta de Alienação da “Pousada das Amoras.
Foi presente à Assembleia uma proposta da Câmara Municipal relativa à alienação da designada
“Pousada das Amoras”, suportada por um relatório de Avaliação, elaborado por Gaspar Castro,
Romeu Silva & Associados, S.R.O.C. Lda.
Nos termos expostos na informação do senhor Presidente da Câmara, partindo do pressuposto que a
Proençatur deve continuar a ser considerado o player turístico privilegiado da autarquia, uma vez
que se mantêm actuais os objectivos que presidiram á sua criação e assumindo que se encerra o ciclo
da intervenção pública numa actividade de natureza privada, a partir do momento em que surgem
players credíveis interessados no negócio, salvaguardando os princípios de sustentabilidade e
desenvolvimento local que desde o início presidiram ao projecto, com vista a determinar o valor base
de licitação para alienação do estabelecimento hoteleiro em causa, foi solicitada uma avaliação à
Sociedade de Revisores Gaspar, Romeu Silva & Associados, S.R.O.C., Lda.
Assim, no estrito respeito pelos princípios que regem a actividade administrativa, a alienação por
Hasta Pública favorece os princípios gerais da legalidade, da concorrência, da igualdade, da
imparcialidade e da transparência da actividade e do procedimento administrativo.
Nestes termos, a Câmara Municipal propôs que o valor base de licitação, fosse fixado em 1.520.000 €
(um milhão, quinhentos e vinte mil euros), com as seguintes condições principais a cumprir por parte
do adjudicatário:
a) Manter em bom estado de funcionamento todas as instalações, equipamentos e serviços do
empreendimento, incluindo as unidades de alojamento, efectuando as obras de conservação ou

de melhoramento necessárias para conservar a classificação na categoria “4 estrelas”, pelo prazo
mínimo de 15 anos.
b) Cumprir as disposições legais e regulamentares aplicáveis, com vista a manter o integral
funcionamento e nível de serviço do empreendimento;
c) Aquando da criação de novos postos de trabalho a dar preferência, sempre que possível, à mãode-obra local;
d) Estabelecer a sede da empresa na área geográfica do Município de Proença-a-Nova.
Depois de esclarecidas as dúvidas suscitadas, posto à votação foi aprovado por maioria, com
Quinze votos a favor e dois votos contra, a alienação do estabelecimento hoteleiro designado
“Pousada da Amoras”, com uma base de licitação no valor de € 1.520.000 € (um milhão, quinhentos
e vinte mil euros), com recurso ao procedimento por hasta pública, nos termos constantes do
programa de procedimento que contém as condições de alienação.
5 - Proposta de aquisição de parte do capital social da Sociedade PEPA – Parque Empresarial de
Proença-a-Nova, SA.
Foi presente à reunião de Câmara uma proposta do senhor Presidente sobre a aquisição de parte do
capital social da Sociedade PEPA, sustentada em dois relatórios elaborados por peritos, relativos ao
Parque Empresarial de Proença-a-Nova.
O senhor Presidente começou por explicar que este negócio foi discutido com o Grupo Lena, que
está disposto a vender à Câmara a sua parte do capital social da Sociedade PEPA - Parque
Empresarial de Proença-a-Nova, pelo valor nominal das acções e prestações acessórias detidas pelo
Grupo Lena (961.750€). O parque dispõe de 58 lotes de terreno disponíveis para quem quiser
investir, pelo que, o valor actual não é comparável com o valor de aquisição inicial, até face à
existência de plano de pormenor regularmente aprovado.
Considerando que o Parque Empresarial de Proença-a-Nova é vital como factor de atractividade de
investimento, com consequente criação de novos postos de emprego, numa fase em que a Zona
Industrial se encontra lotada.
Considerando que num contexto global de degradação da situação económica, com consequente
agravamento das dificuldades de captação de investimento para a região, as autarquias devem
assumir um papel proactivo, tornando-se agentes facilitadores em todas as fases de promoção do
investimento privado.
Considerando o interesse e urgência de reabilitação das antigas instalações da Sotima, dado que a
maioria dos edifícios apresenta ainda um estado de degradação reversível, estando definida como
prioritária na primeira fase de desenvolvimento do projecto a reocupação da antiga fábrica.
Considerando que o Município, na persecução dos seus objectivos privilegia os interesses da
população e na perspectiva de critérios estritamente económicos, desenvolve uma estratégia nem
sempre compatível com a de parceiros regidos por critérios empresariais.
Atendendo às dificuldades existentes em vender lotes ao preço real de mercado, atendendo a que
grande parte das autarquias, nomeadamente da região, oferecem os lotes a um preço simbólico,
torna-se extremamente difícil arrendar ou vender os lotes pelo seu preço real. Acresce o facto de o
financiamento comunitário para realização das infra-estruturas a construir, no âmbito da parceria
público/privada tem uma baixa comparticipação, para além a enorme dificuldade de aprovação.
Sendo o município ou a empresa municipal detentora/titular deste espaço existe a forte
possibilidade desse investimento, que ascende a cerca de 1.300.000€ poder vir a comparticipado a
80% pelo QREN.

Atento os fundamentos invocados, o senhor Presidente considera ser esta a melhor solução.
Nestes termos, o relatório de avaliação contendo a análise de viabilidade, que foi presente à
Assembleia, tem por finalidade determinar o valor da empresa PEPA para efeitos de transacção das
suas partes sociais (acções) e, simultaneamente, responder ao ponto 1 do artigo 9.º da Lei 53-F/2006,
validando a viabilidade económico-financeira da empresa precavendo o cenário de criação de
empresa municipal.
Assim, nos termos constantes do relatório de avaliação resulta que na aquisição dos 75% da
participação da Lena Ambiente, o valor justo a pagar é de 978.708,53 € (novecentos e setenta e oito
mil, setecentos e oito euros e cinquenta e três cêntimos).
Contudo, na sequência das reuniões havidas entre as partes interessadas, propõe o executivo a
aquisição do capital social e prestações acessórias pelo seu valor nominal no total de € 961.750,00
(novecentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta euros), assim justificado: Capital Social - €
300.000,00 (trezentos mil euros) e Prestações Acessórias - € 661.750,00 (seiscentos e sessenta e um
mil, setecentos e cinquenta euros).
Mais propõe o órgão executivo que as transacções a efectuar pela empresa municipal, na área do
plano de pormenor do PEPA, sejam isentas do pagamento de IMT.
Posta a votação foi aprovada por maioria, com quinze votos a favor e duas abstenções, a aquisição
de parte social (75%) do PEPA - Parque Empresarial de Proença-a-Nova, SA, pelo valor de €
961.750,00 (novecentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta euros).
Posta a votação a isenção do pagamento de IMT nas transacções a efectuar pela empresa municipal,
na área do plano de pormenor do PEPA, foi a mesma aprovada por maioria, com quinze votos a favor
e duas abstenções.
6 - Análise e aprovação dos estatutos da PEPA – Parque Empresarial de Proença-a-Nova E.M.
Unipessoal S.A.
No seguimento da deliberação relativa à aquisição de parte do capital social da sociedade do PEPAParque Empresarial de Proença-a-Nova, propõe a Câmara Municipal a constituição de uma empresa
pública com a designação de Parque Empresarial de Proença-a-Nova, E.M., Unipessoal, S.A, bem
como a aprovação da alteração dos respectivos Estatutos.
Posta a votação foi aprovado por unanimidade, a constituição da empresa pública designada “Parque
Empresarial de Proença-a-Nova, E.M., Unipessoal, S.A”, bem como a aprovação da alteração dos
respectivos Estatutos.
7 - Construção da ETAR de Pedra do Altar – Rectificação do pedido de Declaração de Interesse
Público
Na sequência da deliberação de 27/12/2010 e face à necessidade de rectificar o pedido de emissão
de declaração de Interesse Público, solicitado pelas Águas do Centro, S.A para construção da ETAR de
Pedra do Altar, em virtude da alteração da localização programada para a referida ETAR.
O novo terreno sito no Fundo do Vale Fojo, à semelhança da localização anterior, continua a ser
abrangido pela Reserva Agrícola Nacional (RAN), pelo que se torna urgente e indispensável
reconhecer a sua importância, sendo necessário rectificar a «declaração do interesse público» já
anteriormente aprovada.
Posta a votação, esta proposta, foi a mesma aprovada por, unanimidade.

8 - Aquisição de Gasóleo Rodoviário – Autorização para repartição de encargos para 2012 e 2013,
nos termos do n.º 6 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197//99, de 8 de Junho.
Considerando que a Câmara Municipal de Proença-a-Nova, na sua reunião ordinária realizada no
passado dia 5 de Abril, deliberou proceder a abertura de Concurso Público Internacional, para
“Aquisição de Gasóleo Rodoviário”, por um período estimado de 24 meses.
Tendo em conta que a abertura de procedimento relativo a despesas que dêem lugar a encargo
orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, com a
aquisição de bens ou serviços, nos termos do n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, deve ser
autorizada pela Assembleia Municipal.
Assim, posta a votação, foi aprovado por unanimidade a repartição dos encargos para os anos
económicos 2012 e 2013.
10 – Nomeação de representante para integrar a Comissão Local de Toponímia (art.º 5.º do
Regulamento de Toponímia e Numeração de Polícia).
Foi apresentada uma lista única com o nome do deputado António Gil Martins Dias.
Efectuada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se que entraram na urna dezassete
votos.
Feita a respectiva contagem de votos apuraram-se os seguintes resultados: dezasseis votos a favor e
um voto em branco.
Em face dos resultados foi eleito o Deputado Municipal António Gil Martins Dias que integrará a
Comissão Local de Toponímia.

Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 15 de Abril de 2011

