ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05-09-2014

No dia cinco de Setembro de dois mil e catorze, 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 dezasseis 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
António Gil Martins Dias, Francisco Manuel Martins Grácio, Jorge Manuel dos Santos Jacinto, Paula
Cristina Valério Sequeira, Maria da Conceição Cardoso Alves, Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves e
António José Martins Cardoso. As justificações destas faltas foram aceites pelo Presidente da Mesa.
Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.

I. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O deputado Vítor Bairrada deu conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia e ao Sr. Presidente da
Câmara da reunião da comissão alargada da CPCJ. Nesta reunião o Sr. Deputado fez referência à
opinião manifestada pelo Sr. Presidente da Câmara, em reunião anterior da Assembleia Municipal,
acerca da continuidade para o presente mandato do Presidente da CPCJ. O facto da afirmação do Sr.
Presidente da Câmara não ter sido vertida na ata da respetiva sessão da Assembleia Municipal,
causou algum desconforto ao Sr. Deputado quando um membro da CPCJ confrontou a sua afirmação
com a ausência desta informação na ata. Informou ainda que decidiu retirar-se desta Comissão.
Fez referência à reconhecida qualidade dos serviços prestados pelo Centro de Ciência Viva,
destacando a extraordinária adesão aos ATL, tendo sido o melhor ano de todos. Congratulou-se pelo
empenho da Câmara e das Juntas de Freguesia na limpeza e manutenção das áreas de 50 metros de
proteção contra incêndios em redor das localidades. Foi um assunto que trouxe anteriormente à
Assembleia e que neste momento já se vêm resultados.
Afirmou ainda que existem pessoas interessadas em ceder terrenos para um eventual “banco de
terras”, a fim de evitar o abandono de solos com aptidão agrícola. Em sua opinião este é um assunto
de interesse a ser colocado à discussão nesta Assembleia.
Por fim manifestou a sua discordância relativamente aos Fundos de Apoio Municipal, considerando
que os municípios que gerem bem os seus recursos financeiros não devem suprir as faltas dos que
gerem mal, deveriam antes ser premiados.
O Presidente da União de freguesias de Sobreira Formosa e Alvito, Sr. Joaquim Farinha, agradeceu ao
Executivo da Câmara os trabalhos de limpeza de caminhos, efetuados por máquina de arrasto e
niveladora na área da respetiva Junta.

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 27 de Junho de 2014.
Feita a leitura da ata da sessão anterior a mesma foi aprovada por Maioria com uma abstenção.

2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade Municipal.
A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente ata.
O Sr. Presidente da Câmara destacou algumas obras mais relevantes, nomeadamente a conclusão da
obra de saneamento em Moitas. A instalação da rede de drenagem de águas pluviais e residuais
domésticas na Cheira. A conclusão da requalificação da antiga escola primária de Pedra do Altar zona de lazer. A abertura e limpeza de caminhos florestais na União de freguesias de Sobreira e
Alvito e União de freguesias de Proença-a-Nova e Peral. Os apoios a diversas festas tradicionais. O
apoio à Baja BTT conjuntamente com os municípios de Oleiros e Mação. A comemoração do sétimo
aniversário do Centro de Ciência Viva. A primeira prova no Campo de tiro de Nave à Metade, após a
certificação do espaço. A realização da feira da tigelada. Por fim referiu que a execução do
orçamento da receita era de 65,60% e da despesa de 51,52%.

3. Informação sobre os compromissos plurianuais ao abrigo da delegação de competências.
Foi prestada informação das competências delegadas, nas áreas dos transportes escolares,
alimentação escolar e seguros.

4. Procedimento concursal - Reserva de Recrutamento interna de 1 Técnico Superior de Educação
Física e Desporto.
O Sr. Presidente da Câmara informou que este procedimento resulta de um concurso que a autarquia
abriu há cerca de um ano. Chegou-se à conclusão de que há necessidade de mais um técnico para
dar apoio à Associação Desportiva, que neste momento tem mais de duzentas e cinquenta crianças.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do imposto sobre
Imóveis (IMI) para 2014.
O Sr. Presidente da Câmara introduziu o tema informando que, atendendo à conjuntura e às
dificuldades das famílias, o Executivo aprovou por unanimidade os valores mínimos que a lei permite,
ou seja de 0,3% para os urbanos e 0,1% para os rústicos.
O deputado André Março acrescentou que, com esta decisão, estamos a dar um sinal a terceiros, ou
seja, que o Município tem uma situação financeira saudável e, por isso, não precisa de aumentar
impostos.
Posta a votação esta proposta foi aprovada por unanimidade.
O deputado Marcolino Farinha Jorge aproveitou o momento para questionar se não é possível
notificar os proprietários a repararem portas e janelas dos edifícios em mau estado de conservação,
considerando que vamos aplicar as taxas mínimas.

Em resposta ao Sr. Deputado, o Sr. Presidente da Câmara informou que este tema será abordado no
ponto 7 da Ordem de Trabalhos.

6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação de participação variável do
Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) para 2014.
O Sr. Presidente da Câmara declarou que à semelhança do ponto anterior, por decisão unânime da
Câmara, foi decidido manter o valor de 5%. Em sua opinião não faz sentido reduzir esta percentagem
uma vez que no concelho são poucos os contribuintes taxados, pelo que seria uma decisão que
apenas beneficiaria os que mais ganham. Para além disso, considera que a discriminação positiva
implícita nesta taxa não trouxe acréscimo na atração de população. Ninguém muda de concelho em
função da baixa de impostos desta ordem. Os municípios que desceram esta participação verificaram
que esta medida não teve os efeitos desejados.
O deputado André Março afirmou que não há grande impacto na redução. Enquanto que no IMI
todos os contribuintes são abrangidos, no IRS estávamos a dar um benefício a um número reduzido
de munícipes. Sendo esta uma receita direta do município, pode ser canalizada em políticas sociais
de forma redistributiva.
O deputado Victor Bairrada acrescentou que nos últimos dois anos houve um aumento brutal de
impostos. Famílias, com parcos rendimentos, foram surpreendidas com os valores de IMI e IRS que
tiveram que pagar. Deu o exemplo de uma pessoa que, não tendo conhecido qualquer aumento do
seu rendimento, há três anos não pagava IRS, o ano passado pagou cerca de 200 euros e este ano
ultrapassou os 400 euros, atingindo o equivalente a um mês de ordenado. Concluiu que é preciso
cuidado quando se apela a uma política de aumento de impostos.
O Sr. Presidente da Câmara finalizou a discussão do tema esclarecendo que é com estes fundos e
com uma eficiente gestão financeira que é possível implementar medidas de carácter social. Deu
como exemplos: o apoio alimentar às crianças nas escolas; a garantia de que nenhum aluno pague
mais de trinta euros de passe social, valor que poderia ascender aos 100 euros mensais sem este
auxílio; e que sejam atribuídas bolsas de estudo para os alunos que frequentam o ensino superior.
Posta a votação esta proposta foi aprovada por unanimidade.

7. Delimitação e aprovação da área de Reabilitação Urbana de Proença-a-Nova.
O Sr. Presidente da Câmara propôs que o ponto oito da ordem de trabalhos fosse discutido
simultaneamente com este ponto. Retomando a questão colocada anteriormente pelo Sr. Marcolino,
o Sr. Presidente da Câmara considera que este assunto tem toda a pertinência, nomeadamente no
novo ciclo de programação, no qual estão previstos apoios direcionados para a reabilitação urbana e
eficiência energética.
Esclareceu que, com o novo quadro, a população com habitações nas áreas delimitadas poderão
aceder a um conjunto de benefícios fiscais, como por exemplo isenção do IMI durante 5 anos e
aceder a apoios ao nível da eficiência energética e obras de reabilitação, que podem incluir telhados
e fachadas. Com a implementação destes instrumentos pretendemos penalizar os proprietários que
não reabilitem. Chamou ainda a atenção que só os imóveis com mais de trinta anos podem ser
objeto deste apoio. Estamos a dar um sinal e instrumentos para reabilitarem as suas casas.
O deputado Victor Bairrada desejou que os proprietários adiram a este programa pelas vantagens
que apresenta, constituindo também um incentivo para as empresas de construção civil. As pessoas

não vão ter desculpas para não fazerem reabilitação. Finalizou a sua intervenção saudando o
Executivo pela apresentação destas medidas.
O Sr. Presidente da Mesa propôs uma votação conjunta dos pontos sete e oito da agenda em virtude
dos objetivos, contexto e enquadramento serem os mesmos.
Posto a votação o ponto sete, referente à área de reabilitação urbana de Proença-a-Nova, foi
aprovado por unanimidade.

8. Delimitação e aprovação da área de Reabilitação Urbana de Sobreira Formosa;
Posto a votação o ponto oito, referente à área de reabilitação urbana de Sobreira Formosa, foi
aprovado por unanimidade.

Intervenções do Público
Um habitante da aldeia de Caniçal, em nome de todos os residentes, apresentou ao Executivo
Camarário e da Junta de freguesia, os agradecimentos pelas ações de limpeza levadas a cabo na área
da sua localidade.

No final da Sessão a minuta do texto das deliberações foi aprovada por unanimidade

