ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23-04-2012
No dia vinte e três de Abril de dois mil e doze, 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 o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos da sessão
ordinária da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se a ausência dos Deputados: Jorge Alves Cardoso, Joaquim
Fernandes Calado Mendes, Américo André Março, Margarida Lopes Cristóvão, Amélia do
Carmo Farinha Ribeiro e António José Martins Cardoso. As justificações destas faltas foram
aceites pelo Presidente da mesa. --------------------------------------------------------------------------------O deputado João Farinha Lopes assumiu, na mesa, as funções do 1º secretário ausente nesta
sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.------------------------

I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O Presidente da mesa endereçou saudações de boas vindas á nova vereadora Dr. Paula
Agostinho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé enalteceu o papel da Dr.ª Anabela Lopes no funcionamento da CPCJ,
durante o seu mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada teceu algumas considerações sobre as dificuldades do tecido
empresarial local, devido à presente conjuntura económica e financeira do país. Referiu que a
Câmara teve bom senso político quando analisou as questões de fixação das percentagens de
cálculo do IMI. Criticou o aumento do Iva na restauração. Afirmou ainda que devíamos
relançar o projecto da barragem do Alvito como forma de estimular a economia local e
regional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé saudou a nova vereadora Paula Agostinho, manifestando a
solidariedade pessoal e política da sua bancada.-------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Sobreira referiu novamente as dificuldades sentidas pelos seus
fregueses com a introdução da TDT e apelou a uma intervenção conjunta da Câmara/Junta na
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elaboração de um documento para pressionar as entidades responsáveis na resolução do
problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Aprovação da acta da reunião da Assembleia realizada em 29 de Fevereiro de 2012. --------Feita a leitura e correcção da ata da sessão anterior a mesma foi aprovada por maioria com
três abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade Municipal. A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente ata. -----O Presidente da Câmara destacou algumas obras mais relevantes, nomeadamente a Variante
Sul, a consignação do Parque de Feiras e Mercados em Sobreira Formosa, obras de
pavimentação nos arruamentos interiores e abertura de restaurante na loja de aldeia de
Figueira. Na área Cultural e Acção Social realçou a largada de perdizes, faisões e patos que
juntou 180 caçadores, a conferência sobre vinhos e vinificação realizada em Sobreira. Por fim
destacou a execução orçamental da receita de 35,83% e da Despesa de 22,90%, em 18
/04/2012.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Declarações previstas no Artigo 15º, nº1, Al. a) e b) da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro;
Câmara Municipal e Empresas Municipais (Proençatur, EM e PEPA, EM, SA); ----------------------Este documento foi apresentado á Assembleia para conhecimento. Feita a apresentação do
conteúdo, pelo Presidente da Câmara, não foi objecto de qualquer intervenção por parte dos
deputados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dando cumprimento ao previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art,º15.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 Director Municipal pela entrada em vigor do Plano de
Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova - Correção da publicação em Diário da
Republica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara explicou o conteúdo do documento. --------------------------------------------
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Não houve qualquer intervenção por parte dos deputados. ----------------------------------------------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 Proençaa-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-a-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
Capitulo 1/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 na 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 Director Municipal por forma a possibilitar a instalação
de infra-estruturas de produção e transporte de energias renováveis. --------------------------------
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O Presidente da Câmara informou que se trata de regularizar a situação dos parques eólicos
face ao PDM. O deputado Jorge Tomé questionou se esta alteração se aplica apenas aos
parques eólicos, ao que o Presidente da Câmara respondeu afirmativamente.-------------------Nos termos do artigo 77.º, da alínea a9 do n.º 4 do artigo 148.ª e do n.º2 do artigo 149.ª 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-aNova, por forma a possibilitar a instalação de infraestruturas de produção e transporte de
energias renováveis e respetivo Relatório Ambiental. ------------------------------------------------------6. 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. ---------------------------------O Presidente da mesa abriu a discussão deste ponto afirmando que, face ao relatório, a
situação no concelho não é preocupante. --------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé congratulou-se pelo desempenho desta Comissão e saudou a nova
equipa presidida pela Dr.ª Francelina Sousa.------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada felicitou a Dr.ª Anabela pela qualidade do relatório apresentado.
Referiu que os problemas sociais no concelho poderão vir a aumentar, face á presente
conjuntura do país. -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu a sensibilidade da Câmara aos problemas sociais, ao criar há
12 anos, esta comissão. Felicitou também a Dr.ª Anabela pelo trabalho apresentado e
salientou o empenho da Câmara em garantir as condições para um bom funcionamento. -------O deputado Gil Martins realçou a qualidade das acções promovidas e dos dinamizadores.-------Todos os intervenientes saudaram a Câmara pelos meios e empenho no funcionamento desta
Comissão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.ª da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º
5-A/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 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), e na Resolução n.º 4/2001, da 2.ª
secção do Tribunal de Contas, publicada na 2.ª 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 Presidente da Câmara numa introdução ao documento afirmou que começámos o ano com
uma previsão de doze milhões e terminámos com uma receita de catorze milhões de euros;
executámos mais dois milhões do que o previsto; começámos a pagar a quarenta e quatro dias
e terminámos a vinte e um dias; reduzimos o endividamento de mil duzentos e noventa
milhões (1.290M) para quatrocentos milhões (400M). Honrámos os compromissos. No meio
do ano reduziram-nos as transferências em cinco por cento (5%) e também o limite de
endividamento foi alterado a meio do ano. Referiu ainda que este ano de 2012 vai ser mais
difícil pois só os encargos com o aumento do IVA na luz para vinte e três por cento (23%) vainos penalizar em mais de trezentos mil euros (300M). Mais informou que teremos de resolver
o problema da Pousada, e que para o PEPA serão necessários aproximadamente um milhão e
trezentos mil euros (1.300M) para a luz e ETAR. Finalmente acrescentou que faremos todos os
possíveis para honrar os compromissos dentro dos prazos legais e que as despesas correntes
aumentaram com a subida do gasóleo e luz elétrica. -------------------------------------------------O Presidente de Junta da sobreira Francisco Agostinho solicitou informações sobre possíveis
alternativas a serem estudadas para a Pousada, nomeadamente para outros fins.-----------------O Presidente da Câmara esclareceu que reduzimos o pessoal, foram feitos alguns
melhoramentos para manter o padrão de qualidade e estamos a negociar as condições do
empréstimo com o Instituto de Turismo de Portugal (ITP). Precisamos de uma resposta
hoteleira no concelho. Enquanto não tivermos outra de igual qualidade e enquanto for viável,
não faz sentido nos próximos anos equacionar a finalidade da Pousada para outros fins.---------O deputado Victor Bairrada salientou a óptima execução orçamental e mostrou concordância
com o investimento no PEPA por criar riqueza e ser uma boa alternativa.-------------------------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
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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. ------------------------------------O Presidente da mesa encerrou o debate sobre este ponto, salientando a apreciação do revisor
oficial de contas e que devemos congratular-nos com o bom nível de desempenho.---------------Posto a votação foram aprovados, por unanimidade, os documentos de Prestação de Contas
relativos ao exercício de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------III. Intervenções do Público. ------------------------------------------------------------------------------O Munícipe Francisco Vaz Marques teceu comentários sobre os valores da taxa de IMI em
vigor no concelho, por em seu entender serem exagerados face às dificuldades conjunturais do
país. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------No final da Sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta, por unanimidade.
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