DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(nos termos do n.º 3 do art.º 92º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18/09)
1. Aprovação da ata de reunião da Assembleia realizada em 16 de dezembro de 2011.
Efetuada a leitura da ata, posta a votação foi aprovada por maioria com dezoito votos a favor e
quatro abstenções dos Deputados Jorge Manuel Nogueira Tomé: Joaquim Fernandes calado Mendes
e Maria da Conceição Fernandes Cardoso Alves, por não terem participado naquela reunião.

3. Aprovação da 1ª revisão ao orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano.
O senhor Presidente começou por esclarecer que esta 1.ª revisão ao orçamento se deve à
necessidade de introduzir no Orçamento do corrente ano o saldo da gerência do ano anterior no
valor um milhão duzentos setenta e três mil quatrocentos cinquenta e dois Euros e oitenta e dois
cêntimos.
Esclarecidas as dúvidas, posta a votação a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para
o ano 2012 foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor e cinco abstenções dos Deputados
Jorge Manuel Nogueira Tomé; Joaquim Fernandes Calado Mendes; Maria da Conceição Fernandes
Cardoso Alves; Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves e Francisco José Manso Agostinho.

4. Delegação de parte das competências da câmara nas freguesias
A Câmara Municipal pretende delegar as competências a seguir elencadas nas juntas de freguesia do
Concelho:


Freguesia urbana de Proença-a-Nova: Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos
municipais, conservação e limpeza de ruas, passeios e espaços públicos e colocação e
manutenção da sinalização toponímica;



Freguesias rurais de Alvito da Beira, Montes da Senhora, Peral, S. Pedro do Esteval e Sobreira
Formosa: Limpeza de valetas, bermas e caminhos municipais, limpeza de ruas, passeios e
espaços públicos e gestão e conservação de jardins e outros espaços ajardinados.

Em conformidade, a câmara municipal nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de
setembro, submete à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea s) do n.º 2 do artigo
53.º e do artigo 66.º da Lei nº 169/99, 18 de setembro, a proposta de delegação de competências da
Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia.
Posta à votação a proposta de delegação de competências foi a mesma aprovada por maioria com
dezasseis votos a favor e cinco abstenções dos Deputados Jorge Manuel Nogueira Tomé; Joaquim
Fernandes Calado Mendes; Maria da Conceição Fernandes Cardoso Alves; Carlos Manuel Ribeiro
Gonçalves e Francisco José Manso Agostinho.

5. Autorização prévia - Compromissos plurianuais
A Assembleia Municipal tomou conhecimento da Informação do Presidente da Câmara, que informa
da necessidade de sujeitar a autorização prévia da Assembleia Municipal a assunção de
compromissos plurianuais, conforme previsto no artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, que
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades
públicas.

Nestes termos, posta à votação foi autorizada por maioria, com dezasseis votos a favor a assunção
dos seguintes compromissos plurianuais:
1. AQUISIÇÃO DE GAZ PROPANO – No valor de 62.340,00€, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, para um prazo máximo de 12 meses;
2. AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO – No valor de 396.360,00€, acrescido de Iva à taxa
legal em vigor, para um prazo máximo de 24 meses.
Posta a votação foi esta proposta aprovada por unanimidade.

5. Contrato-programa entre o Município de Proença-a-Nova e a PEPA – Parque Empresarial de
Proença-a-Nova, E.M., S.A.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento do contrato-programa celebrado entre o Município e o
PEPA, no valor global de 338.860,50 €, bem como do respetivo parecer prévio do Revisor Oficial de
Contas.
A Assembleia tomou conhecimento.

6. Contrato-Programa entre o Município de Proença-a-Nova e o Centro de Ciência Viva da Floresta
A Assembleia Municipal tomou conhecimento do contrato-programa celebrado entre o Município e o
Centro de Ciência Viva da Floresta, no valor global de 150.000,00 €.
A Assembleia tomou conhecimento.

7. Pedido de isenção de taxas
Atentos os considerandos a seguir indicados, a Câmara Municipal aprovou a isenção do pagamento
de taxas por parte da empresa Derovo II, no âmbito do “Projeto Avícola Integrado de Proença-aNova”.
(i)

Considerando que a empresa Derovo II pretende instalar no município de Proença-a-Nova uma
unidade agropecuária de grande dimensão, com modernas e adequadas instalações do ponto de
vista ambiental, o que permitirá criar novos postos de trabalho e contribuirá, inequivocamente,
para o desenvolvimento socioeconómico do concelho;

(ii) Considerando que a implementação no concelho de Proença-a-Nova de uma unidade
agroindustrial para a produção, classificação e pasteurização de ovos e unidade de produção
energética, é encarada como uma oportunidade curial e estratégica para o desenvolvimento
económico desta região
(iii) Considerando que a criação de cerca de 64 postos de trabalho representa um estímulo e uma
aposta para o crescimento económico do concelho de Proença-a-Nova, alicerçada numa
parceria público ou privado, encontrando-se imbuída de um forte dinamismo e
empreendedorismo que pretende remar contra as adversidades e vicissitudes sentidas na
conjuntura atual;
(iv) Considerando que o investimento que se pretende concretizar consubstancia e reveste-se, pelos
benefícios económicos e sociais que acarreta, de um elevado interesse público, não podendo ser
olvidado que a criação de emprego aliada à produtividade sustenta a base de qualquer
economia local, representando um pólo de desenvolvimento transversal a todos os sectores;

(v) Considerando que com a vinda desta unidade agroindustrial para o concelho de Proença-a-Nova
se pretende, igualmente, inverter a tendência marcadamente sentida nestes concelhos do
interior, por parte da população, no sentido de saírem das suas terras em busca de melhores
condições de vida;
(vi) Considerando que a criação de postos de trabalho constitui, indubitavelmente, um forte
incentivo à fixação de pessoas, contribuindo, deste modo, para o aumento demográfico desta
região;
(vii) Considerando que a operação urbanística se destinada a atividade económica considerada
prioritária para o desenvolvimento do concelho, tendo o “Projeto Avícola Integrado de Proençaa-Nova” sido classificado, no âmbito do PRODER, de interesse relevante.
Neste circunspecto, nos termos e para os efeitos constantes da alínea h) do n.º 2 da art.º 53 da Lei
n.º 169/99, de 18 setembro, foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal a isenção do
pagamento das taxas de licença de construção e licença de utilização, das infraestruturas e
construções previstas no âmbito do “Projeto Avícola Integrado de Proença-a-Nova”, no valor global
de 116.881,98 €.
Nestes termos, posta à votação foi aprovado por maioria com dezassete votos a favor e quatro
abstenções, dos Deputados Jorge Manuel Nogueira Tomé; Joaquim Fernandes Calado Mendes; Maria
da Conceição Fernandes Cardoso Alves e Francisco José Manso Agostinho isentar a empresa Derovo
II do pagamento das taxas devidas.

Paços do concelho de Proença-a-Nova, 29 de fevereiro de 2012

