DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(nos termos do n.º 3 do art.º 92º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18/09)
3 - Declarações previstas no artigo 15.º, n.º 1, al. a) e b) da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro - Câmara
Municipal e Empresas Municipais (Proençatur, EM e PEPA, EM, SA).
Dando cumprimento ao previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei de Compromissos e
Pagamentos em Atraso (LPCA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a coberto de email
de 30 de março, a Câmara Municipal enviou à Assembleia Municipal as declarações de compromissos
plurianuais e dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2011,
relativos à Câmara Municipal e às empresas municipais PEPA e Proençatur.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
4 - Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal pela entrada em vigor do Plano de
Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova - correção da publicação em Diário da
República.
Na sequência da proposta da Câmara Municipal de 21 de dezembro de 2010, a Assembleia Municipal
aprovou em 27 de dezembro de 2010 a alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal (PDM)
pela entrada em vigor do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova (PPPEPA).
Contudo, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro)
informou que considerava que o aviso da publicação efetuada não contemplava aspetos essenciais
da alteração por adaptação respeitantes à reformulação de elementos essenciais das partes
afetadas, designadamente, a menção expressa do instrumento de planeamento aplicável na parte
alterada do PDM, nem corrigidos e publicados os respetivos elementos gráficos. Neste circunspecto,
a CCDR Centro recomendou a retificação dos termos da alteração por adaptação, de forma a
contemplar os citados elementos. Assim, sem obstar à alteração por adaptação aprovada, torna-se
necessário proceder à adequada correção de modo a observar as recomendações da CCDR Centro,
assinalando nas plantas de ordenamento 3 e 4 a área de intervenção do Plano de Pormenor do
Parque Empresarial de Proença-Nova, com a devida salvaguarda na respetiva legenda.
Neste circunspecto, foi presente à Assembleia Municipal a proposta da Câmara Municipal aprovada
em 17 de abril de 2012, que propõe proceder à correção da alteração por adaptação do Plano Diretor
Municipal pela entrada em vigor do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova,
nos seguintes termos:
As alterações referidas ficam reproduzidas na planta de ordenamento (folhas 3 e 4) e no artigo 4.º-A
do regulamento, através do seguinte aditamento ao articulado:
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova
Capítulo I/ Disposições Gerais
Artigo 4.º-A
Na área assinalada na planta de ordenamento do plano diretor municipal de Proença-a-Nova passa a
vigorar o plano de pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, em conformidade com a
planta de implantação do Plano de Pormenor publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de
29 de setembro de 2010.
Analisado e discutido o assunto, posto a votação foi aprovado, por unanimidade a alteração por
adaptação do Plano Diretor Municipal pela entrada em vigor do Plano de Pormenor do Parque
Empresarial de Proença-a-Nova.

5 - Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal por forma a possibilitar a instalação de
infraestruturas de produção e transporte de energias renováveis.
Nos termos do n.º 3 do artigo 77.º, da alínea a) do n.º 4 do artigo 148.º e do n.º 2 do artigo 149.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de
20 de fevereiro (RJIGT), e dando cumprimento à deliberação da Câmara Municipal exarada na ata de
reunião de 18 de janeiro de 2011, foi efetuada a necessária discussão pública da alteração ao Plano
Diretor Municipal de Proença-a-Nova.
Nestes termos, foi presente à Assembleia Municipal o relatório do período de discussão pública, bem
como a versão final da proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova por
forma a possibilitar a instalação de infraestruturas de produção e transporte de energias renováveis
e respetivo Relatório Ambiental, aprovada em reunião de Câmara de 17 de abril de 2012.
Analisado e discutido o assunto, posto a votação foi aprovado, por unanimidade. o relatório do
período de discussão pública, bem como a alteração ao Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova
por forma a possibilitar a instalação de infraestruturas de produção e transporte de energias
renováveis e respetivo Relatório Ambiental.
7 - Análise e votação dos documentos de prestação de contas/2011; 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 redação dada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de janeiro, foi presente para apreciação e aprovação por parte da Assembleia
Municipal os documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício de 2011. Os documentos de
prestação de contas foram elaborados de acordo com as disposições contidas no Decreto-Lei n.º 54A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), e na Resolução n.º 4/2001, da 2.ª secção do Tribunal de Contas,
publicada na 2ª Série do Diário da Republica, n.º 191, de 18 de agosto, que define as instruções para
organização e documentação das contas das autarquias locais e entidades equiparadas abrangidas
pelo POCAL.
O senhor Presidente começou por fazer um balanço sobre os resultados do ano de 2011, balanço
esse que se encontra patente nos documentos em análise. Referiu que se iniciou o exercício com um
orçamento de cerca 12 milhões e se conclui com cerca de 14 milhões, bem como se reduziu o prazo
médio de pagamento de 44 para 21 dias. Acrescentou que entende ter sido um ano positivo para o
Concelho, tendo-se atingido objetivos importantes que contribuíram para o respetivo
desenvolvimento. Os resultados alcançados resultam do esforço e trabalho do executivo e dos
trabalhadores do município, que conseguiram atingir um bom nível de desempenho. O município
registou uma boa execução orçamental, sendo que do lado da receita foi executado o valor de €
13.341.645,99 e do lado da despesa o valor de € 11.164.596,44.
Posto a votação foi aprovado, por unanimidade, os documentos de Prestação de Contas relativos ao
exercício de 2011.

Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 23 de abril de 2012

