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(s) art.º(s) 49.º e 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
14.º do Regimento desta Assembleia, convoco este Órgão para uma sessão ordinária a realizar
nos Paços do Concelho, no próximo dia 26 (vinte e seis) de Fevereiro do corrente ano, pelas
15 horas (quinze 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 Votação da 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano/ 2010.
3. Análise e aprovação do Regimento para a Assembleia Municipal, nos termos da alínea
a) do nº. 1 do artigo 46.º-A 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.

4. Análise e aprovação do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, nos
termos da alínea n) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro,
conjugado com o artigo 5.º da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho.

III – Intervenções do Público
Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 15 de Fevereiro de 2010

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

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26-02-2010
No dia vinte e seis de Fevereiro 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 de Proença-a-Nova, sob a presidência do Sr. General Arnaldo Cruz. ------------------------------------------------------------------------ Termo de Abertura -----------------------------------------------Pelas quinze horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos. ---------------Efectuada a chamada verificou-se a ausência dos deputados Américo André Março, António Gil
Martins Dias e Amélia do Carmo Farinha Ribeiro. A justificação destas faltas foi aceite pelo
Presidente da Mesa. Faltaram ainda os deputados Jorge Manuel Nogueira Tomé e Carlos
Manuel Ribeiro Gonçalves, que não apresentaram a justificação das correspondentes faltas. --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 duas
abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O deputado Calado Mendes entregou à mesa uma proposta de voto de agradecimento pela
visita de S. Ex.ª o Sr. Presidente da República ao Centro de Ciência Viva da Floresta. A
proposta, à qual se associou a bancada do Partido Socialista, foi submetida a votação e
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda recebida na mesa uma proposta de voto de solidariedade para com o povo da
Madeira, apresentada pela bancada do Partido Socialista, à qual se associou a bancada do
PSD. Esta proposta foi submetida a votação e aprovada por unanimidade. ------------------------O deputado Calado Mendes solicitou à mesa cópia das Actas da Assembleia. O Presidente da
mesa esclareceu que estas estarão disponíveis, para consulta pública, no site da Assembleia
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. (Esta informação
escrita 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. --------------------------------------------------------O deputado Calado Mendes questionou o Presidente sobre a necessidade de melhoramentos
na estrada de acesso à praia fluvial da Cerejeira. Solicitou ainda acesso aos seguintes
dossiers: Dívida da Câmara, Pousada das Amoras e projecto do lagar de azeite. Em resposta o
Presidente informou que na Assembleia seguinte estarão disponíveis os dossiers da Câmara e
da Proençatur. Em relação ao lagar informou que será disponibilizada uma cópia do projecto
integral e dos pressupostos da hasta pública para quem eventualmente queira investir, e que
todo este processo será público e transparente. Quanto à praia da Cerejeira informou que esta
é da responsabilidade da Associação local e que a Câmara continuará a ajudar. Em resposta
ao deputado Victor Bairrada acrescentou ainda que esta praia está devidamente licenciada. ---O deputado Victor Bairrada referiu que em relação à divida da Câmara os respectivos relatórios
de actividade foram sempre oportunamente apresentados e aprovados. Quanto à Pousada das
Amoras tem sido um processo difícil mas a Câmara tem minimizado o problema. Relativamente
ao lagar acrescentou que este é um grande investimento pelo que é preferível não dar passos
apressados e garantir um projecto devidamente sustentado. ---------------------------------------------2. Análise e votação da 1ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano/2010 --------O Presidente da Câmara esclareceu que esta alteração tem como objectivo introduzir o saldo
da gerência anterior e integrar a participação comunitária na construção da Variante Sul. -------O deputado Calado Mendes solicitou esclarecimentos relativamente a diferenças de montantes
do orçamento apresentado em Dezembro e agora referidos na presente revisão, tendo sido
devidamente esclarecido pelo Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------Posto a votação o documento foi aprovado com treze votos a favor e três abstenções. -------3. Análise e aprovação do Regimento para a Assembleia Municipal, nos termos da alínea
a) do nº 1 do Artigo 46º-A 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. ---------------------------------------------------------------Relativamente a este ponto da agenda o deputado Calado Mendes entregou à mesa, um
documento da autoria do deputado Jorge Tomé, manifestando opinião acerca do
funcionamento da Comissão eleita para a elaboração do regimento. O documento apresentado
à mesa fica, em arquivo, apenso a esta acta. ------------------------------------------------------------------Posto a votação o Regimento da Assembleia Municipal foi aprovado por maioria, com treze
votos a favor e três abstenções. --------------------------------------------------------------------------------4. Análise e aprovação do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, nos
termos da alínea n) do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, conjugado
com o Artigo 5º da Lei nº 33/98, de 18 de Julho. -----------------------------------------------------------

O deputado calado Mendes manifestou opinião de que as entidades integradas no Conselho
Municipal de Segurança, deveriam ser antecipadamente envolvidas na elaboração deste
documento, pelo que propunha que esta votação fosse adiada. O Presidente da mesa
esclareceu que este é um documento provisório e que os procedimentos de elaboração estão
de acordo com a lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança foi aprovado por maioria
com treze votos a favor e três abstenções. -----------------------------------------------------------------O deputado Calado Mendes apresentou uma declaração de voto justificando a sua abstenção,
por discordar com o método utilizado na elaboração do documento. -------------------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO

O munícipe Francisco Vaz Marques chamou a atenção da Assembleia para a necessidade de
analisar com cuidado o futuro regulamento Municipal de Taxas e Licenças, propondo que as
Associações e particulares sejam antecipadamente ouvidas, atendendo às difíceis condições
de vida dos munícipes. O Presidente da Câmara esclareceu este munícipe que o regulamento
em questão estará trinta dias à discussão pública e só depois virá à Assembleia Municipal para
aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano/2010. O
senhor Presidente da Câmara explicou que se tratava essencialmente de integrar o saldo
da gerência anterior no orçamento do corrente ano no valor de cento e dois mil,
quatrocentos e oito Euros e cinquenta e quatro cêntimos, bem como o valor de
quatrocentos e oitenta mil euros, como reforço relativo a projectos de obras co-financiados.
Posta a votação foi aprovada por maioria com 13 votos a favor e três abstenções.

3. Análise e aprovação do regimento para a Assembleia Municipal, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 46.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção
que lhe foi dada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro. Nos termos da deliberação
exarada na acta de reunião realizada no passado dia 27 de Novembro de 2009, a
Comissão nomeada para proceder à revisão do Regimento apresentou uma proposta para
efeitos de análise e aprovação por parte da Assembleia municipal, conforme documento
oportunamente distribuído. No final das intervenções, foi o Regimento colocado à votação.

Assim, nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 53.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro,
na sua redacção actual, o plenário aprovou, por maioria, com treze votos a favor e três
abstenções o Regimento da Assembleia Municipal, que entra imediatamente em vigor e do
qual deverá ser enviada uma cópia a todos os membros da Assembleia.

4. Análise e aprovação do regulamento do Conselho Municipal de Segurança, nos
termos da alínea n) do n.º1 do artigo 53.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro,
conjugado com o artigo 5.º da Lei n.º33/98, de 18 de Julho. Nos termos da deliberação
exarada na acta da reunião realizada no passado dia 18 de Dezembro de 2009, a
Comissão nomeada para proceder à elaboração do Regulamento do Conselho Municipal
de Segurança apresentou uma proposta para efeitos de análise e aprovação por parte da
Assembleia Municipal, conforme documento oportunamente distribuído.
O senhor Presidente da Mesa informou que o Regulamento tem natureza provisória,
atendendo ao preceituado no n.º1, do artigo 6.º, da Lei n.º33/98, de 18 de Julho, devendo
ser enviado, após aprovação pela Assembleia, ao Presidente da Câmara Municipal de
Proença-a-Nova, uma vez que este preside ao Conselho Municipal de Segurança e deve
convocar os seus membros, para emissão de parecer sobre o presente Regulamento, o
qual deverá ser posteriormente enviado à Assembleia Municipal, acompanhado do parecer,
para discussão e aprovação em definitivo, conforme estipula o n.º3, do artigo 6.º da supra
citada Lei.
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 6.º da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho,
colocado à votação o plenário aprovou, por maioria, com treze votos a favor e três
abstenções o regulamento Provisório do Conselho Municipal de Segurança.

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.

