ASSEMBLEIA MUNICIPAL
amunicipal@cm-proencanova.pt

CONVOCATÓRIA
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 87.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 os n.ºs 4 e 5 do artigo
35.º do Regimento desta Assembleia, informa que a sessão ordinária a realizar nos Paços do
Concelho, no próximo dia 27 de Dezembro, pelas 17:00 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;
2. Acordo de Geminação entre a Câmara Municipal de Proença-a-Nova e o Governo Provincial
de Benguela (Angola);
3. Proposta de nomeação de Revisor Oficial de Contas (Artigo 48.º da Lei das Finanças Locais);
4. Proposta de fixação do valor do seguro de acidentes pessoais dos membros da Assembleia
Municipal (artigo 17.º do Estatuto dos Eleitos Locais);
5. Relatório e Parecer do Auditor Externo (n.º 3 do art.º 48.º da Lei das Finanças Locais);
6. Discussão e aprovação do Regulamento Municipal de Actividades que Impliquem o Uso do
Fogo;
7. Alteração por adaptação do Plano Director Municipal de Proença-a-Nova;
8. Construção da ETAR de Pedra do Altar – Pedido de Declaração de Interesse Público;
9. Discussão e aprovação da proposta de reestruturação orgânica (DL 305/2009, de 23 de
Outubro), regulamento de organização dos serviços municipais e quadro de pessoal;
10. Discussão e votação do Orçamento para 2011 e das Grandes Opções do Plano 2010/2013.
III – Período para “Intervenção do Público".
Paços do Concelho, em 20 de Dezembro de 2010
O Presidente da Assembleia Municipal,
(Arnaldo José Ribeiro da Cruz)

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27-12-2010
No dia vinte e sete de Dezembro de dois mil e dez, 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 dezassete horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos. ---------------------Efectuada a chamada verificou-se a ausência do deputado: Francisco José Manso Agostinho. A
justificação desta falta foi aceite 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 com dezoito votos a favor e duas
abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
No início da Sessão, o Grupo Coral de Proença-a-Nova brindou a Assembleia com os cantares das
janeiras dedicando algumas quadras aos Órgãos Autárquicos do concelho. No final da breve actuação
o Presidente da mesa, saudou e agradeceu a presença do Grupo Coral. ---------------------------------------O deputado André Março congratulou-se com o investimento realizado por um munícipe no lagar
“Lagares da Catraia”. De seguida fez referência às oito empresas do concelho que foram galardoadas,
pelos bancos e IAPMEI, com o grau de Excelência ao nível das PME’s. Referiu ainda que no âmbito do
programa Operacional da Região Centro foram atribuídos a Proença-a-Nova cinco milhões de Euros,
valor apenas superado pelos três grandes centros do Distrito. ---------------------------------------------------O Deputado Jorge Tomé interveio para corroborar as referências elogiosas às empresas do concelho
e desejou “Boas Festas” a toda a Assembleia, funcionários e familiares, e munícipes em geral. ---------O deputado Gil Martins propôs uma moção de apreço ao Executivo pela criação do balcão único com
acréscimo de valências, acrescentando que da parte dos munícipes tem havido muitas referências
elogiosas a este serviço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta foi aceite pela mesa e posta a votação foi aprovada com dezasseis votos a favor e
quatro abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 nº 169/99, 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 apenas como obras mais relevantes a variante sul a Proença-aNova e a execução da rede saneamento em Pedra do Altar. ------------------------------------------------------Não houve mais pedidos de esclarecimento sobre o documento. -----------------------------------------------2 - Acordo de geminação entre a Câmara Municipal e Proença-a-Nova e o Governo Provincial de
Benguela (Angola). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O deputado Jorge Tomé, referiu que para além dos laços históricos de amizade entre os povos, estes
acordos proporcionam ligações de carácter económico. Lembrou ainda, que há alguns anos, tinha
proposto a criação de um acordo deste género. ----------------------------------------------------------------------O deputado André Março lembrou que embora o concelho não tenha indústrias com grande
capacidade de exportação, temos conhecimento e tecnologia que podemos vender. ---------------------O Presidente da Câmara reconheceu a proposta anterior do deputado Jorge Tomé para o início desta
cooperação e lembrou que os contactos do Sr. Deputado também podem abrir outras portas naquele
país. Acrescentou ainda que o acordo entrará em vigor após aprovação na Assembleia Municipal,
embora a Câmara já esteja a cumprir parte deste protocolo, com a presença de estudantes na nossa
escola. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da mesa terminou a discussão deste ponto afirmando que este protocolo contempla
uma aposta na formação, disponibilizando bolsas de estudo, e ajuda para estreitar laços de amizade
entre povos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------3 - Proposta de nomeação de Revisor Oficial de Contas (Artigo 48º da Lei das Finanças Locais). ------O Presidente da Câmara explicou que esta nomeação se prende com o cumprimento da nova
legislação que obriga as Câmaras a ter um Revisor Oficial de Contas. A Câmara efectuou um concurso
público tendo contratado pela proposta mais baixa. ----------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado com dezasseis votos a favor e quatro abstenções. -----------4 - Proposta de fixação do valor do seguro de acidentes pessoais dos membros da Assembleia
Municipal (Artigo 17º do Estatuto dos Eleitos Locais). -------------------------------------------------------------O Presidente informou que se trata de cumprir a legislação em vigor para os eleitos locais. -------------Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------5 - Relatório e parecer do Auditor Externo (nº 3 do Art. 48 da Lei das Finanças Locais). -----------------O Presidente esclareceu que se trata apenas da obrigação legal de apresentação deste relatório á
Assembleia. Não houve qualquer intervenção sobre este ponto. ------------------------------------------------6 - Discussão e aprovação do Regulamento Municipal de Actividades que impliquem o Uso do
Fogo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que este Regulamento foi debatido na Comissão Municipal de Defesa da
Floresta, e resulta do cumprimento da legislação. -------------------------------------------------------------------O deputado Calado Mendes manifestou opinião de que a população não está devidamente
informada deste Regulamento e questionou se o Executivo vai tomar qualquer iniciativa para
divulgar este documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente respondeu que o Regulamento vai ser promulgado em Diário da Republica, e divulgado
através das Juntas de freguesia e Editais nos lugares do costume. ----------------------------------------------Posto a votação este regulamento foi aprovado com dezasseis votos a favor e quatro abstenções. --7 - Alteração por adaptação do Plano Director Municipal de Proença-a-Nova. -----------------------------O Presidente da Câmara esclareceu que se trata de um formalismo legal para incluir neste novo PDM
as alterações de área do PEPA. ---------------------------------------------------------------------------------------------

O deputado Jorge Tomé pediu esclarecimentos acerca dos limites desta nova área. O Presidente
informou que a área industrial foi ampliada e passa a vigorar a cartografia do Plano de Pormenor.
Relativamente à ”DEROVO” acrescentou que fica fora deste plano. --------------------------------------------Posta a votação a proposta foi aprovada com dezasseis votos a favor e quatro abstenções. -----------8 - Construção da ETAR de Pedra do Altar - Pedido de declaração de Interesse Publico. ----------------O Presidente da Câmara informou os deputados que a ETAR é um projecto da competência das
Águas do Centro e as obras a cargo da Câmara foram adjudicadas à firma “Américo Rolo”. Pretendese com esta proposta desafectar os terrenos da área de Reserva Agrícola Nacional. -----------------------O deputado Calado Mendes, em nome da bancada do PSD, congratulou-se por esta iniciativa em
benefício da população. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação, esta proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------9 - Discussão e Aprovação da proposta de reestruturação orgânica (DL 305/2009, de 23 de
Outubro), regulamento de organização dos serviços municipais e quadro de pessoal. ------------------O Presidente da Câmara esclareceu que esta alteração decorre da lei geral que impõe uma
reestruturação orgânica. Fizemo-lo também para tornar os serviços municipais mais ágeis e menos
onerosos, já que todos os lugares do quadro, mesmo que não preenchidos, têm que estar
cabimentados. Por outro lado reduzimos os lugares de chefia e os custos com pessoal. ------------------O deputado Jorge Tomé solicitou esclarecimento sobre a reorganização e temporalidade dos lugares
de chefia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março interveio para manifestar o seu acordo com esta proposta de alteração por
em seu entender constituir uma optimização de recursos e se adequar á difícil situação financeira
actual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Deputado Calado Mendes pediu informação acerca da qualidade do desempenho profissional dos
dirigentes atingidos pela reestruturação e manifestou opinião de que este regulamento é demasiado
extenso e confuso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu que este Regulamento foi encomendado à empresa externa
“Tecniforma”, especializada nesta área. Finalmente, esclareceu os deputados sobre as alterações nos
quadros dirigentes do pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação esta proposta de regulamento foi aprovada com dezasseis votos a favor e quatro
abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 - Discussão e votação do Orçamento para 2011 e das Grandes Opções do Plano 2010/2011. -----O Presidente da Câmara fez uma breve introdução do documento afirmando que se trata de um
orçamento de contenção. Teremos uma redução significativa das transferências da Administração
Central. Temos ainda algumas ajudas comunitárias. Apesar das dificuldades temos projectos
importantes em curso, nomeadamente a variante sul a Proença, o largo das feiras e mercados em
Sobreira e a construção da rede de saneamento em Pedra do Altar. -------------------------------------------O deputado Calado Mendes questionou sobre os valores a investir nas obras em Sobreira Formosa e
sobre a rubrica dos custos com pessoal. Destacou ainda o facto de haver um aumento na rubrica de
aquisição de bens e serviços. O Presidente da Câmara esclareceu detalhadamente as questões
levantadas por este deputado. --------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março destacou o facto de a Câmara ter contractualizado com a incubadora de
empresas “Pedro Nunes”, muito conceituada nesta área, para se sediar em Proença, sem qualquer

custo para a Câmara. Realçou o facto de a Câmara continuar a dinamizar o “PEPA” e captar
investimentos, o que é vital para o concelho. Congratulou-se ainda, por este orçamento contemplar a
manutenção das funções sociais. Compreende a necessidade de diminuição dos investimentos por
imperativos de contenção da despesa e das medidas de austeridade. -----------------------------------------O deputado Victor Bairrada reconheceu que este orçamento transmite uma mensagem de coragem e
esperança apesar das dificuldades que atravessamos. --------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara fechou a discussão deste ponto afirmando que, à sua dimensão, o concelho
registou um dos maiores investimento públicos considerando a conclusão do IC8, a construção da
estrada 351 e o lançamento da barragem do Alvito. Temos todas as razões para estarmos optimistas.
Posta a votação a proposta de Orçamento para 2011 foi aprovada com dezasseis votos a favor e
quatro abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
O munícipe Francisco Vaz Marques teceu considerações sobre a eventual existência de regulamentos
camarários que imponham a sinalização e protecção dos poços e charcas no concelho. ------------------Considerou que o concelho estava a ser prejudicado pelas restrições impostas pelo novo PDM,
conforme notícias vindas a público. --------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou o munícipe de que está em apreciação uma proposta do Governo
Central que impõe um mínimo de quatro hectares para construções fora do perímetro urbano e que
vários municípios, incluindo o nosso, já manifestaram a sua discordância em relação a esta medida. -Quanto à sinalização dos poços e charcas, há legislação nacional, e a fiscalização do seu cumprimento
é da competência da GNR. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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 - Acordo de Geminação entre a Câmara Municipal de Proença-a-Nova e o Governo Provincial de
Benguela (Angola). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dando cumprimento à deliberação da Câmara Municipal de 2 de Novembro de 2010, foi presente à
Assembleia Municipal a minuta do Protocolo e do Acordo de Geminação a celebrar entre a Câmara
Municipal de Proença-a-Nova e o Governo Provincial de Benguela (Angola). O senhor Presidente fez
uma abordagem ao conteúdo do Protocolo e Acordo de Geminação, considerando, em suma, que
esta Câmara e o Governo de Benguela mantém entre si relações de amizade e partilham interesses
em celebrar parcerias a nível do desenvolvimento sócio-económico, cultural e técnico-científico das
duas localidades. As duas entidades consideram de essencial importância que, para lá do seu
relacionamento, esta geminação permita o encontro respectivo entre as populações dos dois
municípios, designadamente através das suas associações representativas. ---------------------------------Posta a votação a minuta do Protocolo e Acordo de Geminação a celebrar com o Governo Provincial
de Benguela, foi a mesma aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------

3 -Proposta de nomeação de Revisor Oficial de Contas (Artigo 48.º da Lei das Finanças Locais).
Nos termos da previsão ínsita no n.º 1 do artigo 48.º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º
2/2007, de 15 de Janeiro, as contas anuais dos municípios e das associações de municípios que
detenham capital em fundações ou em entidades do sector empresarial local devem ser verificadas
por auditor externo, sendo que nos termos do n.º 2 do referido preceito legal compete à Assembleia
Municipal proceder à respectiva nomeação. --------------------------------------------------------------------------Assim, na sequência do procedimento de contratação pública realizado, e dando cumprimento à
deliberação da Câmara Municipal de 7 de Dezembro de 2010, foi presente à Assembleia Municipal
proposta de contratação da firma P. Matos Silva, Garcia Jr, P.Caiado & Associados, que designa o
Prof. António Campos Pires Caiado (ROC n.º 588) como responsável pela certificação legal de contas
do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posta à votação a nomeação do Prof. António Campos Pires Caiado (ROC n.º 588) como responsável
pela certificação legal de contas do Município, foi a mesma aprovada por maioria, com dezasseis
votos a favor e quatro abstenções. -------------------------------------------------------------------------------

4. Proposta de fixação do valor do seguro de acidentes pessoais dos membros da Assembleia
Municipal (artigo 17.º do Estatuto dos Eleitos Locais). ------------------------------------------------------------Nos termos do art.º 17.º do Estatuto dos Eleitos Locais, aprovado pela Lei n.º 29/87, de 30 de Junho
os membros dos órgãos autárquicos têm direito a um seguro obrigatório de acidentes pessoais
mediante deliberação do respectivo órgão, que fixará o seu valor. ---------------------------------------------Dando cumprimento à deliberação da Câmara Municipal de 7 de Dezembro de 2010, propõe-se que
o valor do seguro dos membros da Assembleia Municipal seja de 50.000 euros/cada.--------------------Posta a votação a proposta da Câmara Municipal, foi a mesma aprovada por unanimidade. -------------

6. Discussão e aprovação do Regulamento Municipal de Actividades que Impliquem o Uso do Fogo.
O Regulamento de Actividades que Impliquem o Uso do Fogo, visa estabelecer regras claras,
contribuindo não só para um esclarecimento dos particulares sobre a matéria, mas também criando
condições de segurança que permitam uma diminuição do risco de incêndio e a protecção de bens
comuns como as matas e floresta e da própria paisagem tantas vezes descaracterizada pela
ocorrência dos fogos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------No cumprimento de tais pressupostos a Câmara Municipal aprovou, em reunião de 19 de Outubro de
2010, o Projecto de Regulamento Municipal de Actividades que Impliquem o Uso do Fogo, tendo o
mesmo sido submetido a apreciação pública, pelo período de 30 dias (cfr. Aviso n.º 22177/2010,
publicado na 2.ª Série do Diário da República, em 2 de Novembro de 2010). --------------------------------Assim, dando cumprimento à deliberação da Câmara Municipal de 21 de Dezembro de 2010, foi
presente à Assembleia Municipal o Relatório de Apuramento e Ponderação dos Resultados do
projecto submetido à discussão pública, que contém em apenso o Regulamento Municipal de
Actividades que Impliquem o Uso do Fogo. ----------------------------------------------------------------------------Posto à votação o Regulamento Municipal de Actividades que Impliquem o Uso do Fogo foi aprovado
por maioria, com dezasseis votos a favor e quatro abstenções. -------------------------------------------------

7. Alteração por adaptação do Plano Director Municipal de Proença-a-Nova. ------------------------------Foi presente à Assembleia Municipal a informação n.º 424 subscrita pela Chefe de Divisão dos
Serviços Urbanos e Meio Ambiente, comunicando que face à entrada em vigor do Plano de Pormenor
do Parque Empresarial de Proença-a-Nova (PPPEPA), publicado no Diário da Republica, 2.ª Série, n.º
190, de 29 de Setembro de 2010, se verifica a necessidade de alterar, por adaptação, o Plano
Director Municipal (PDM) vigente, conforme previsto no n.º 1 do art.º 97.º do Decreto-Lei n.º
380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/09, de 20 de Fevereiro. --------A planta de ordenamento do PDM de Proença-a-Nova – RCM n.º 57/94 de 21 de Julho, publicada no
Diário da Republica, 1.ª série B, n.º 167, é alterada na zona da área de intervenção do Plano de
Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova. -------------------------------------------------------------O limite dos espaços industriais patente na planta de Ordenamento do PDM passa a ter o limite da
área de intervenção do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, alterando
consequentemente as classes de espaços abrangidas por este novo limite, em conformidade com a
planta de implantação do Plano. ------------------------------------------------------------------------------------------As alterações referidas ficarão reproduzidas na planta de ordenamento e no artigo 4.º-A do
regulamento, através de aditamento de articulado, assim considerado: ---------------------------------------Alteração por adaptação do PDMPN ao PPPEPA
Artigo 1.º
A presente alteração, por adaptação, adita no PDMPN o artigo 4.º-A de modo a adaptar-se ao
PPPEPA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artigo 2.º
A presente alteração aplica-se aos procedimentos já iniciados à data da sua entrada em vigor, sem
prejuízo da salvaguarda dos actos já praticados. ----------------------------------------------------------------------

Regulamento do Plano Director Municipal de Proença-a-Nova
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 4.º - A
1. É alterada a planta de ordenamento do PDM de Proença-a-Nova, na zona da área de intervenção
do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova. -----------------------------------------2. O limite dos espaços industriais patente na planta de Ordenamento do PDM passa a ter a o limite
da área de intervenção do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova,
alterando consequentemente as classes de espaços abrangidas por este novo limite, em
conformidade com a planta de implantação do Plano. ---------------------------------------------------------Em conformidade com o n.º 1 do artigo 79.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 181/2009, de 7 de Agosto, a Câmara deliberou em 21 de Dezembro de 2010 acolher a proposta
da alteração, por adaptação, do Plano Director Municipal de Proença-a-Nova, ao Plano de Pormenor
do Parque Empresarial de Proença-a-Nova e submetê-la a aprovação da Assembleia Municipal. -------Posta a votação a proposta de alteração, por adaptação, do Plano Director Municipal de Proença-aNova, ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, foi a mesma aprovada por
maioria, com dezasseis votos a favor e quatro abstenções. -----------------------------------------------------

8 - Construção da ETAR de Pedra do Altar – Pedido de Declaração de Interesse Público. -------------Foi presente à Assembleia Municipal informação subscrita pela Chefe de Divisão, informando que irá
ter início a construção da rede de saneamento das aldeias de Pedra do Altar, Vale Videiros e Estevês
sendo que, complementarmente, a empresa Águas do Centro, SA irá executar a respectiva Estação
de Tratamento de Águas Residuais Domésticas (ETAR), no âmbito das obrigações que decorrem do
Contrato de Concessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Parte da zona de implantação da referida ETAR está integrada em área da Reserva Agrícola Nacional,
tendo a empresa Águas do Centro necessidade de desencadear o respectivo processo de
desafectação junto da entidade regional da reserva agrícola nacional do centro. Para a instrução do
respectivo processo carece a empresa concessionária de uma declaração de interesse público,
aprovada pela Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------Atendendo que a rede de Saneamento em Pedra do altar, cuja bacia de drenagem abrange os
aglomerados da Pedra do altar, Vale Videiros e Estevês irá servir 212 habitantes, que deixarão assim
de utilizar as fossas sépticas individuais existentes em todo o perímetro urbano, contribuindo de
forma inequívoca para a melhoria de vida das populações; ------------------------------------------------------A substituição do actual sistema de fossas sépticas, pela nova rede, é garantia da eliminação do risco
de contaminação dos níveis freáticos, pela nova rede, é garantida da eliminação do risco de
contaminação dos níveis freáticos e consequente deterioração do ambiente de um modo geral.-------Por se tratar de uma zona populacional que se encontra próxima de captações de água para
consumo humano, a ligação a uma rede de saneamento contribuí ainda para o cumprimento da
Directiva da Qualidade da Água destinada ao consumo humano, pela inutilização das fossas sépticas
individuais existentes, órgãos susceptíveis de contaminarem os lençóis freáticos por infiltrações dos
seus efluentes insuficientemente tratados. -----------------------------------------------------------------------------

A concretização da rede de saneamento contribui para o objectivo (II) do PEAASARII, “servir cerca de
90% da população total do País com sistemas públicos de saneamento de águas residuais urbanas,
sendo que em cada sistema integrado o nível de atendimento desejável deve ser de pelo menos 70%
da população abrangida”, bem como para o objectivo (V), “cumprir os objectivos decorrentes do
normativo nacional e comunitário de protecção do ambiente e saúde pública”. Sendo o nível de
atendimento no Município de Proença-a-Nova ainda bastante baixo, a execução desta infra-estrutura
contribui para o aumento de população servida melhorando os índices com este sistema, o nível de
atendimento será de cerca de 100% da população dos aglomerados. ------------------------------------------Não existe alternativa do ponto de vista técnico e económico para a não ocupação de áreas de
reserva Agrícola Nacional pela ETAR; -----------------------------------------------------------------------------------Considera-se assim de facto justificado o pedido de declaração de Interesse Público. ---------------------Posta a votação o reconhecimento do interesse público da construção da ETAR de Pedra do Altar, foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

9- Discussão e aprovação da proposta de reestruturação orgânica (DL 305/2009, de 23 de Outubro),
regulamento de organização dos serviços municipais e quadro de pessoal. --------------------------------Considerando que, o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, veio estabelecer o regime jurídico
da organização dos serviços das Autarquias Locais, tendo imposto às Câmaras Municipais a revisão
dos respectivos serviços até 31 de Dezembro de 2010. -------------------------------------------------------------Considerando que este reordenamento visa garantir uma maior racionalidade e operacionalidade
dos serviços autárquicos que pode conduzir a uma diminuição da estrutura e níveis decisórios e a
uma eventual agregação e partilha de serviços que satisfaçam necessidades comuns a várias
unidades orgânicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a articulação entre serviços, adequando-os às novas valências e áreas de intervenção.
Considerando o enquadramento de objectivos em sintonia com as atribuições e competências
determinadas pela Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a compatibilização e optimização dos recursos às novas exigências funcionais. ----------Considerando um mais adequado e funcional agrupamento de serviços, visando a garantia de
responsabilidades e ganhos de produtividade e eficácia, com vista à prossecução dos objectivos do
Município de Proença-a-Nova, a organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços deste
Município, de acordo com a proposta apresentada obedece ao seguinte: -----------------------------------Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de
Outubro, a organização interna corresponderá a uma estrutura interna hierarquizada, constituída por
unidades orgânicas flexíveis e será composta por duas unidades orgânicas e catorze subunidades
orgânicas, assim hierarquizadas: Seis subunidades orgânicas na dependência directa do Executivo
Municipal designadamente Gabinete de Apoio ao Presidente; Gabinete de Protecção Civil e Florestas;
Gabinete de Apoio ao Empresário e ao Agricultor; Gabinete de Acção Social e Saúde; Gabinete de
Educação, Cultura e Desporto; Gabinete de Comunicação e Promoção Turística. ---------------------------Uma unidade Orgânica – Divisão Administrativa e Financeira, que terá sob sua orientação cinco
subunidades formadas pelos: Sector Jurídico e Administrativo; Sector de Inovação e Modernização
Administrativa/Balcão único de Atendimento e secção de Informática; Sector de Recursos Humanos;
Sector de Contabilidade e Património; Secção de aprovisionamento, Armazém e Oficinas e ainda o
Sector de Tesouraria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uma unidade Orgânica – Divisão de Obras, Planeamento Urbanístico, Serviços e Equipamentos
Urbanos e Ambiente e que terá sob sua orientação três subunidades constituídas pelo sector de
Obras Particulares, Planeamento e urbanismo; Sector de Obras e Serviços Municipais e sector de
Ambiente e espaços Verdes: secção de Higiene, Feiras e Cemitério.---------------------------------------------Ao nível dos serviços de Assessoria e Apoio os gabinetes foram reduzidos de oito para seis e ao nível
dos Serviços de Apoio Geral as Divisões passaram de quatro para duas. --------------------------------------Juntamente com a proposta de reestruturação orgânica foi presente o Mapa de Pessoal para o ano
de 2011 e os respectivos conteúdos funcionais, bem como o Regulamento de Organização dos
Serviços Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Posta à votação a proposta de organização interna dos serviços municipais, de Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais e de Mapa de Pessoal, foi a mesma aprovada por maioria com
dezasseis votos a favor e quatro abstenções, nos termos do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009,
de 23 de Outubro e do art. 53.°, n.º 2, alínea n) e o), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. --------------

10. Discussão e Votação do Orçamento para 2011 e das Grandes Opções do Plano 2011. --------------Presente à reunião o Orçamento, as Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos e
as Actividades mais Relevantes para o ano de dois mil e onze. O senhor Presidente começou por
fazer uma breve explicação do conteúdo destes documentos previsionais, referindo que este ano o
mesmo sofreu uma redução e a sua execução não vai ser fácil. Em termos comunitários, este foi um
bom ano pois conseguimos uma execução de setenta e três por cento no total das candidaturas
apresentadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salientou que, as Despesas com Pessoal, Águas, Resíduos, Escolas, Transportes Escolares, obras por
concluir e outros absorvem grande parte do orçamento. Fazendo referência às obras mais relevantes
indicou a construção da Variante Sul a Proença-a-Nova, o mercado/feiras em Sobreira Formosa e a
rede de saneamento da Pedro do Altar. No que concerne aos cortes previstos nas transferências para
os Municípios, referiu que o facto está, naturalmente, reflectido no orçamento. ---------------------------O senhor Presidente referiu ainda que a proposta do Orçamento para o ano de dois mil e onze,
atinge tanto na receita como na despesa o valor de doze milhões, novecentos e dezasseis mil,
quatrocentos cinquenta e seis Euros. As Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e onze
cifram-se em dez milhões, quarenta e dois mil duzentos e noventa e nove Euros, cabendo ao Plano
Plurianual de Investimento o valor de sete milhões, sessenta quatro mil e sessenta e seis euros e as
Actividades mais Relevantes o valor de dois milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e
trinta e três Euros. O Orçamento inclui ainda o Orçamento participativo, que faz parte integrante do
Orçamento, bem como o Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e onze, elaborado nos termos do
art.º 5.º da Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro. -------------------------------------------------------------------Submetidos à votação as Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2011, foram os mesmos
aprovados por maioria com dezasseis votos a favor e quatro abstenções. ---------------------------------

