ASSEMBLEIA MUNICIPAL
amunicipal@cm-proencanova.pt

CONVOCATÓRIA
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto nos artigos 49.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 54.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 o art.º 34.º do Regimento desta Assembleia, convoco este órgão
para uma sessão ordinária a realizar nos Paços do Concelho, no próximo dia 25 de Junho,
pelas 17:00 horas, com 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, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro na sua actual redacção.
2. Análise e Votação da 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para
2010, nos termos da alínea b) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei 169/99, de 18.09, na sua
actual redacção.
3. Análise e Votação da 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal, nos termos da alínea o) do n.º
2 do art.º 53.º da Lei 169/99, de 18.09, na sua actual redacção.
4. Emissão de Parecer para abertura de procedimentos concursais, nos termos do n.º 11
do art.º 23º da lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril.
5. Análise e Votação da Adesão do Município de Proença-a-Nova ao Sistema
Multimunicipal de Triagem, Recolha, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos do Norte Alentejano, concessionado à empresa VALNOR – Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano, S.A.
6. Autorização de cedência de terrenos da Zona de Caça Municipal para a Zona de Caça
Associativa.
III – Intervenções do Público

Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 15 de Junho de 2010

O Presidente da Assembleia Municipal,
(Arnaldo José Ribeiro da Cruz)

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25-06-2010
No dia vinte e cinco de Junho 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 sob a presidência do Sr. General Arnaldo Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 por maioria com uma
abstenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

A bancada do PSD solicitou à mesa a discussão de uma proposta no sentido de ser divulgada,
antes de cada reunião, a acta da sessão anterior. -----------------------------------------------------------Após discussão esta proposta foi rejeitada com quinze votos contra, quatro votos a favor e
uma abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março fez uma intervenção de carácter geral para destacar a necessidade
de medidas de contenção orçamental a serem tomadas por todos os agentes do Estado,
alertando que o Governo Central pode eventualmente vir a mexer no orçamento das
autarquias. Levantou mesmo a hipótese de se poder verificar, futuramente, uma reconfiguração
do mapa dos municípios e freguesias, no sentido de uma concentração. ------------------------------Proença deve posicionar-se para, eventualmente, poder vir a ser sede de um município mais
alargado. Em sua opinião, a área pública vai esgotar a capacidade de servir de motor da
economia, pelo que o Município deve apostar no investimento privado, no Concelho. -------------O deputado Vítor Bairrada destacou a importância para o Concelho e o apoio dado pela
Câmara Municipal e Centro de Ciência Viva à instalação na pista das Moitas da ULF (Unidade
Local de Formação de Bombeiros). Deixou ainda uma palavra de agradecimento ao Governo
pela descentralização e proximidade que a criação desta unidade proporcionou. Finalmente
congratulou-se com a presença e o discurso do Sr. Ministro da Administração Interna da
República de Cabo Verde. ------------------------------------------------------------------------------------------O deputado António Gil interveio para agradecer e felicitar a Câmara pelo brilhante espectáculo
de música clássica que proporcionou aos nossos munícipes. Esta iniciativa promoveu a cultura
e valorizou o Grupo Coral de Proença. Finalmente fez um elogio à forma como decorreram as
festas do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 nº169/99, 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. --------------------------------------------------Em virtude da informação ter sido anteriormente distribuída, o Presidente da Câmara destacou
apenas os pontos que considerava mais relevantes, e colocou-se à disposição dos deputados
para eventuais esclarecimentos sobre o documento. --------------------------------------------------------Nenhum deputado solicitou informação adicional sobre o assunto. --------------------------------------2- Análise e Votação da 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para
2010, nos termos da alínea b) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei 169/99, de 18.09, na sua actual
redacção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu a Assembleia que o objectivo desta revisão se
destinava a introduzir no Orçamento cerca de quinhentos e setenta e oito mil euros transferidos
do orçamento do estado e duzentos e cinquenta mil provenientes da participação do município
no aterro sanitário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo qualquer intervenção dos senhores deputados acerca deste assunto, foi o
mesmo posto a votação com os seguintes resultados: Aprovado por maioria com dezasseis
votos a favor e quatro abstenções. -------------------------------------------------------------------------------3- Análise e Votação da 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal, nos termos da alínea o) do n.º
2 do art.º 53.º da Lei 169/99, de 18.09, na sua actual redacção. --------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que se trata de aplicar o disposto na legislação sobre
recursos humanos, que impõe que os lugares criados, independentemente de estarem ou não
providos, têm que estar cabimentados. Procede-se à extinção de alguns lugares, adaptando o
quadro à nova realidade. Por outro lado há necessidade de integrar no quadro alguns
funcionários que trabalham connosco há mais de dez anos. ----------------------------------------------O deputado André Março reconheceu ser um sinal positivo da parte da Câmara integrar os
funcionários que já prestam a sua colaboração há longo tempo. -----------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado, por maioria, com dezasseis votos a favor e quatro
abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Emissão de Parecer para abertura de procedimentos concursais, nos termos do n.º 11
do art.º 23º da lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril. -------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que se trata de uma exigência da lei que requer um
parecer da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado, por maioria, com dezasseis votos a favor e quatro
abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - Análise e Votação da Adesão do Município de Proença-a-Nova ao Sistema
Multimunicipal de Triagem, Recolha, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos do Norte Alentejano, concessionado à empresa VALNOR – Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano, S.A. ------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara interveio para esclarecer que tendo cessado o contrato de
exploração do aterro sanitário, haveria que optar por renovar o contrato com a ZAGOP, fazer
concurso público, a nível nacional, ou participar no capital da Valnor, em virtude de ser uma
empresa pública e com bons serviços prestados. ------------------------------------------------------------Os Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Sul (CIMPIS), de
que fazemos parte, concluíram que a melhor opção seria participar no capital da VALNOR. ----Acrescentou que a alienação do aterro sanitário resultaria num encaixe de duzentos e
cinquenta mil euros e vamos integrar a Valnor com um capital de cem mil euros. -------------------Os deputados André Março, Jorge Tomé, Calado Mendes e Vítor Bairrada questionaram o
Presidente e trocaram argumentos entre si sobre as vantagens e prejuízos desta operação
para o Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A discussão acerca deste ponto foi encerrada pelo Sr. Presidente da Mesa afirmando que há
uma melhoria do serviço prestado e haverá uma maior proporcionalidade de custos na relação
número de habitantes lixo produzido. ----------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado com dezasseis votos a favor e quatro abstenções. --6- Autorização de cedência de terrenos da Zona de Caça Municipal para a Zona de Caça
Associativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da câmara esclareceu que se trata de um processo evolutivo da zona de caça
Municipal para zona de caça associativa. A Câmara deixa de ter competência cinegética para
que a Associação constitua nela uma zona associativa. Os proprietários envolvidos já deram a
sua anuência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi Aprovado com dezanove votos a favor e uma abstenção. --------III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
O munícipe Francisco Vaz Marques manifestou apreço pela forma democrática como as
sessões da Assembleia Municipal têm decorrido. ------------------------------------------------------------Questionou ainda acerca dos critérios de isenção de taxas, previstos no âmbito do I.M.I. --------Este munícipe elogiou a forma como decorreram as festas do Concelho e solicitou informação
sobre os custos das mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que as isenções são feitas de acordo
com o estrito cumprimento do regulamento. Em relação aos custos, referiu que foram pautados
por critérios de rigor e moderação dos gastos, comparativamente com outros concelhos
limítrofes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Análise e Votação da 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2010,
nos termos da alínea b) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei 169/99, de 18.09, na sua actual
redacção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara explicou que se trata de introduzir no Orçamento do corrente
ano duzentos mil e oitenta e oito Euros na receita Corrente, provenientes da actualização das
transferências correntes, bem como trezentos setenta e oito mil setecentos e sessenta e seis
Euros nas receitas de Capital, provenientes da actualização das transferências capital e do
aterro sanitário, que por sua vez foram reforçar algumas rubricas do orçamento do corrente
ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação foi aprovada por maioria com 16 votos a favor e 4 abstenções. ---------------------

3. Análise e Votação da 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal, nos termos da alínea o) do n.º
2 do art.º 53.º da Lei 169/99, de 18.09, na sua actual redacção. --------------------------------------Por forma a melhorar a qualidade dos serviços e tendo em conta as necessidades sentidas,
relativamente aos recursos humanos, propõe-se ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 5.º da
Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º
209/2009, de 3 de Setembro, alteração ao mapa de pessoal, que consiste em extinguir 2
lugares de Técnico Superior, dois de Assistente Técnico, um de encarregado Operacional e
sete de Assistente Operacional. Em contrapartida pretende-se criar três Técnicos Superiores e
um Técnico de Informática. -----------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação foi aprovada por maioria com 16 votos a favor e 4 abstenções. ---------------------

4. Emissão de Parecer para abertura de procedimentos concursais, nos termos do n.º 11
do art.º 23º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------Presente uma proposta do senhor Presidente da Câmara, informando que nos termos previstos
na Lei do Orçamento de Estado, aprovado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, é necessário
obter parecer favorável desta Assembleia para a abertura de procedimento concursal,
conforme o previsto nas alíneas a) e b) do n.1 e 2 do art.º 23.º da Lei do Orçamento de Estado.
Depois de uma breve abordagem a este tema pelo senhor Presidente da Câmara e
esclarecidas as dúvidas colocadas pelos deputados presentes, procedeu-se à votação da
proposta apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação foi aprovada por maioria com 16 votos a favor e 4 abstenções. ---------------------

5. Análise e Votação da Adesão do Município de Proença-a-Nova ao Sistema
Multimunicipal de Triagem, Recolha, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos do Norte Alentejano, concessionado à empresa VALNOR – Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano, S.A. ------------------------------------------Presente uma informação do senhor Presidente da Câmara propondo a adesão do Município
de Proença-a-Nova ao Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha, Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos Urbanos do Norte Alentejano, que se encontra concessionado à empresa
VALNOR – Valorização e tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano, S. A, em
virtude do contrato com a ZAGOPE ter terminado. Por seu lado a Associação Municipal Raia
Pinhal entrará no capital social da VALNOR com o montante de um milhão, oitenta e sete mil,
duzentos oitenta e cinco euros, que será suportado pelos seis Municípios aderentes. Isto
significa que cada Município subscreverá o capital social da VALNOR de acordo com o número
de habitantes, reportado ao ano de 2001, correspondendo ao Município de Proença-a-Nova o
valor de Cem mil e quinze Euros e quarenta cêntimos. O senhor Presidente tomou a palavra e
informou os deputados presentes, da necessidade desta adesão. Depois de esclarecidas as
dúvidas colocadas e nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º5-A/2002,foi a proposta colocada a
votação dos presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação foi aprovada por maioria com 16 votos a favor e 4 abstenções. ---------------------

6. Autorização de cedência de terrenos da Zona de Caça Municipal para a Zona de Caça
Associativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente uma informação do responsável destes serviços, informando que nos termos dos
artigos 28.º e 167.º do Decreto-Lei n.º 201/2005, de 24 de Novembro, a Câmara necessita de
proceder á extinção da Zona de Caça Municipal de Proença-a-Nova, no sentido de criar outro
tipo de ordenamento cinegético. A referida área passará a ser gerida pela Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa de Moitas como Zona de Caça Associativa. Nestes termos o
senhor Presidente propôs a cedência dos respectivos terrenos e como consequência o termo
da Zona de Caça Municipal de Proença-a-Nova. -------------------------------------------------------------Posta a votação foi aprovada por unanimidade com 19 votos a favor. A Deputada Margarida
Lopes Cristóvão pediu isenção de voto por conflito de interesses. ----------------------------------------

Os membros da Assembleia Municipal deliberaram ainda, por unanimidade, que a
presente acta seja aprovada em minuta, nos termos do n.º3 do artigo 92.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º5-A/2002, de 11
de Janeiro.

