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 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção
que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/202, de 11 de Janeiro, em conjugação com o n.º 2 do art.º 14.º
do regimento desta Assembleia, convoco este órgão para uma sessão ordinária a realizar nos
Paços do Concelho, no próximo dia 30 de Abril do corrente ano, pelas 10 horas (dez 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 redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
2. Análise e Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas/2009; Balanço;
Demonstração de Resultados; Execução Orçamental; Demonstrações Financeiras e
Relatórios de Gestão.
3. Apresentação das contas/ 2009 da Proençatur – Empresa de turismo de Proença, E.M.
4. Análise e Aprovação do Regulamento de Cobrança e Tabela de Taxas, Licenças e
Outras Receitas Municipais.
5. Análise e Aprovação do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Subsídios.
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.
III – Intervenções do Público

Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 20 de Abril de 2010

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

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30-04-2010
No dia trinta de Abril 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 dez horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos. -------------------Efectuada a chamada verificou-se a ausência do deputado António José Martins Cardoso. A
justificação desta falta foi aceite pelo Presidente da Mesa. Faltou ainda o deputado Jorge
Manuel Nogueira Tomé, que não apresentou a justificação da correspondente falta. --------------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

O deputado Calado Mendes manifestou desagrado pelo facto de, em seu entender, o voto de
agradecimento pela visita de S. Ex.ª o Sr. Presidente da Republica ao Centro de Ciência Viva
não ter sido devidamente divulgado pelos órgãos de comunicação social. Questionou ainda a
mesa sobre as recentes alterações do horário das Sessões da Assembleia por colidirem com
os horários de trabalho. Sobre este assunto o deputado André Março propôs que as reuniões
tenham lugar às dezassete horas de sexta-feira. Este deputado aproveitou o momento para
tecer algumas considerações de carácter geral acerca do momento difícil que a economia e
finanças do país estão a viver e o seu impacto nas políticas municipais. ------------------------------O deputado Fernando Martins apresentou um documento da bancada socialista para repor a
verdade dos factos sobre o funcionamento das comissões eleitas para a revisão do Regimento
da Assembleia Municipal e elaboração do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança.
Este documento fica anexo à presente acta. -------------------------------------------------------------------O deputado Calado Mendes interveio para apresentar a sua discordância com algumas
afirmações contidas no documento. ------------------------------------------------------------------------------No seguimento das questões apresentadas anteriormente pelos deputados o Presidente da
mesa interveio para prestar os seguintes esclarecimentos: ------------------------------------------------Relativamente ao funcionamento das comissões, como as mesmas não têm presidente, todos
os deputados eleitos devem tomar a iniciativa. ----------------------------------------------------------------Aceitou, como hora de referência, as dezassete horas das sextas-feiras como proposto pelas
bancadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não tem sido prática da mesa a divulgação de comunicados à imprensa, considerando-se as
actas como divulgação pública suficiente. -----------------------------------------------------------------------

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 mais informação sobre o assunto. -------------------------------------------2. Análise e Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas/2009; Balanço;
Demonstração de Resultados; Execução Orçamental; Demonstrações Financeiras e
Relatórios de Gestão. ----------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março referiu que o documento lhe merecia uma leitura técnica e política.
Destacou o crescimento substancial em 2009 associando-o ao excelente aproveitamento dos
fundos comunitários. O concelho tem algumas fragilidades pelo facto de depender das
transferências do Governo Central e gerar poucos rendimentos.-----------------------------------------Realçou

algumas

rubricas,

destacando

nelas

o

bom

desempenho

do

Executivo,

comparativamente com os restantes municípios do país, o que deverá ser motivo de orgulho. -O deputado calado Mendes considerou o documento em análise extenso e complexo e a
merecer semanas de reflexão. Destacou três pontos: -------------------------------------------------------a) A crescente evolução negativa dos resultados transitados, que se acentuou em 2009. Em
seu entender a Câmara vai ter muita dificuldade em parar a máquina devoradora de dinheiro. -b) O crescente endividamento da Câmara poderá levá-la à insolvência. ----------------Relativamente à rubrica “Proveitos diferidos” questionou se apenas se trata de fundos
comunitários ou “outras coisas”. -----------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março interveio para questionar a justeza da leitura técnica do deputado
Calado Mendes, tomando como referência as rubricas por ele apontadas. ---------------------------Relativamente à intervenção do deputado Calado Mendes o Presidente da Câmara esclareceu
que o montante de dezasseis milhões de euros transitados, se refere a amortizações. A verba
“proveitos diferidos” deve-se a participações comunitárias. Quanto à preocupação do deputado
pelo endividamento da Câmara referiu que ainda não atingimos o limite, de médio e longo
prazo e nem sequer usámos os empréstimos contraídos para a realização de algumas obras já
concluídas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os deputados Calado Mendes e André Março trocaram argumentos técnicos sobre a questão
do endividamento do Município. -----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da mesa rematou o debate chamando a atenção para a leitura do relatório anual
sobre a fiscalização efectuada às contas e o documento de certificação legal das mesmas,

efectuada pelos técnicos, referindo que não existe qualquer indício de habilidade ou
engenharia financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada destacou que o relatório de Contas tem sido sempre aprovado pelo
Tribunal de Contas. Realçou que a Câmara tem tido uma gestão sólida e equilibrada. Em seu
entender o trabalho criterioso do Executivo merece o nosso aplauso. ----------------------------------Os líderes das duas bancadas enalteceram a qualidade intrínseca do documento apresentado
pelos técnicos da Contabilidade. O Presidente da Câmara destacou o trabalho desempenhado
pelo Dr. Luís Ferreira na elaboração dos documentos em apreço. --------------------------------------A Assembleia propôs um voto de congratulação e apreço aos serviços Camarários, pela
qualidade e rigor dos documentos apresentados. ------------------------------------------------------------Submetida a votação, esta proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------Postos a votação os documentos apresentados foram aprovados com quinze votos a favor e
quatro Abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação das contas/2009 da Proençatur - Empresa de Turismo de Proença, E.M.
As bancadas partidárias, através dos respectivos líderes, foram unânimes em reconhecer a
gravidade do problema da Proençatur para o erário municipal e a necessidade urgente de
encontrar uma solução. Equacionada a hipótese do encerramento o deputado André Março
manifestou a sua discordância por, mesmo assim, termos de continuar a suportar os encargos
do empréstimo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara acrescentou que o Executivo minimizou os custos. Neste momento, a
um ano do fim do contrato de concessão, está na altura de encontrar uma alternativa para o
problema, mantendo sempre a garantia de que a Pousada continuará a funcionar. ----------------O presidente da mesa encerrou a discussão do tema propondo que a Câmara encontre uma
solução de gestão para a Pousada e oportunamente dê conhecimento à Assembleia Municipal
das decisões encontradas. ------------------------------------------------------------------------------------------4. Análise e Aprovação do Regulamento de Cobrança e Tabela de Taxas, Licenças e
outras Receitas Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara fez uma pequena introdução das linhas directrizes do documento
destacando o trabalho do Dr. Luís Ferreira e Dr.ª Carla Mendonça na elaboração do mesmo. --Como linhas de orientação salientou o incentivo à reabilitação urbana e atenção às franjas
mais marginais da população. No global não comporta aumento das receitas e em termos de
impostos a Câmara está claramente abaixo da média nacional. -----------------------------------------O deputado André Março realçou a qualidade do documento e manifestou apreço ao único
munícipe que deu o seu contributo aquando da discussão pública do documento. -----------------Posto a votação o documento foi aprovado com quinze votos a favor e quatro abstenções. 5. Análise e Aprovação do Regulamento Municipal de atribuição de Apoios e subsídios. O Presidente da Câmara apresentou como linhas orientadoras do regulamento, a necessidade
de dar maior transparência aos critérios de atribuição de subsídios pela Câmara. -------------------

O deputado Vítor Bairrada saudou a iniciativa do Executivo, por no seu entender no período em
que foi vereador, poder ter havido subsídios atribuídos anteriormente, de forma menos
equitativa e equilibrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Calado Mendes concordou com a iniciativa chamando a atenção para alguns
pontos menos claros, nomeadamente o ponto três do Artigo dois. --------------------------------------O deputado Gil Martins manifestou opinião oposta ao deputado Calado Mendes, por em seu
entender, o Artigo em questão permitir maior flexibilidade na aplicação do regulamento.
Existem Associações para as quais é difícil cumprir todos os requisitos processuais. O critério
geral que preside ao regulamento é de louvar por exigir mais transparência. -------------------------Perante as diferentes opiniões o Presidente do Executivo esclareceu que pelo facto de
algumas Associações, como por exemplo a “Fábrica da Igreja”, não estarem legalmente
constituídas há a necessidade de analisar pontualmente cada caso pelo Executivo. Em
resposta ao deputado Calado Mendes acrescentou que não existe poder discricionário do
Presidente, em virtude dos subsídios serem analisados e decididos em Reunião de Câmara. --O Presidente da Assembleia encerrou o debate afirmando que este Regulamento contribui para
uma maior justiça, transparência e objectividade na atribuição dos subsídios. -----------------------Posto a Votação o regulamento foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------O deputado Calado Mendes apresentou à mesa, por escrito, a seguinte declaração de voto: “Votamos a favor deste Regulamento, por considerarmos que é um avanço relativamente à
prática, que sempre se fez nesta Câmara. Saliento no entanto, que pela confusão que o ponto
nº três do Artigo dois do próprio Regulamento pode originar, com a discricionariedade que pode
proporcionar no mesmo, deviam ter sido incluídas as excepções que o mesmo pode
comportar”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 --------------------------------Perante o documento apresentado, os deputados Vítor Bairrada e André Março,
recomendaram que esta comissão incluísse uma síntese descritiva que permitisse analisar a
evolução relativamente a anos anteriores. -----------------------------------------------------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO

O Munícipe Francisco Vaz Marques teceu algumas considerações sobre os seguintes
assuntos: Barragem do Alvito, Lagar de Azeite, Tabela de Taxas e Licenças, Atribuição de
Subsídios, Proençatur e solicitou esclarecimentos sobre o futuro do Centro de Ciência Viva.
Por fim recomendou que as Sessões se realizassem nas sedes das Juntas de freguesia do
concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

