ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
(Sessão de 18/12/2009)
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto nos artigos 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 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 18 (dezoito) de Dezembro do corrente ano, pelas 17:00 (dezassete
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
2- Análise e Votação do Orçamento Grandes Opções do Plano 2010, nos termos da alínea b) do
n.º 2 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.
3- Constituição de Comissão para elaboração do regulamento do Conselho Municipal de
Segurança, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro (artigo 5.º da Lei 33/98 de 18 de Julho).
4- Designação de quatro pessoas para integrar a Comissão Alargada da Protecção de Crianças
e Jovens, de acordo com o artigo 17.º da Lei n.º 147/99 de 01 de Setembro.
III – Intervenções do Público

Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 9 de Dezembro de 2009.

O Presidente da Assembleia Municipal,

(Arnaldo José Ribeiro da Cruz)

ACTA DA REUNIÃO
No dia dezoito de Dezembro de dois mil e nove, 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 da deputada Maria da Conceição Fernandes Cardoso
Alves. A justificação desta falta foi aceite pelo Presidente da Mesa. Feita a leitura da acta da sessão
anterior a mesma foi aprovada por unanimidade.
I – Período de “Antes da Ordem do Dia”
O deputado Jorge Tomé pediu a palavra para saudar o público presente e propôs que as reuniões da
Assembleia Municipal se realizem nas diferentes sedes de freguesia. Referiu-se ao programa TVI24
em que interveio o Presidente do Município cuja presença e postura elogiou. Apontou como senão o
falta de qualquer referência ás praias fluviais, Pousada das Amoras e pista das Moitas. Finalmente
renovou a proposta de geminação do nosso concelho com um município Angolano.
O Presidente da Câmara, congratulou-se também pela participação significativa de publico.
Relativamente á sua intervenção no programa TVI24, em que estiveram igualmente presentes as
Câmaras de Seixal e Águeda, referiu que este convite se deveu ás boas práticas ambientais
implementadas pelo município. Em resposta á intervenção do deputado Jorge Tomé referiu que o
objectivo do programa não era a divulgação do concelho. Relativamente á geminação manifestou a
sua concordância, acrescentando que há interesse de alguns empresários e outros portugueses
instalados em Angola. Por fim acrescentou que durante o ano 2010 iremos ter desenvolvimentos
sobre este assunto.
O deputado André Março fez uma recomendação ao Executivo no sentido de ser melhorado o
funcionamento da área comunicacional, a fim de garantir uma melhor distribuição da informação e
maior visibilidade às actividades do município.

II – Período da “Ordem do Dia”
O deputado André Março propôs que a Assembleia votasse uma alteração da ordem de trabalhos e
apreciasse em primeiro lugar os pontos 3 e 4. Posta a votação esta alteração foi aprovada por
unanimidade.

1- Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara acerca da actividade
Municipal.
Em virtude da informação ter sido anteriormente distribuída o senhor Presidente da Câmara
destacou apenas os pontos que considerava mais relevantes, e colocou-se á disposição dos
deputados para eventuais esclarecimentos sobre o documento.
O deputado Calado Mendes questionou o Presidente acerca da implementação do futuro lagar
concelhio, nomeadamente a disponibilidade para consulta do projecto pelos membros da
Assembleia e da sua operacionalidade já para a próxima campanha.
O Presidente em resposta afirmou que o nosso concelho é o segundo com mais lagares no país,
no entanto em nenhum existem linhas de engarrafamento e comercialização. Foi pensado
adaptar um lagar dos existentes mas não foi possível chegar a acordo. Neste momento o projecto
está praticamente concluído. Entretanto temos um empresário que se propôs investir nesta área e
com o qual estamos em conversações. Durante o mês de Janeiro será realizada uma hasta
pública para alargamento do projecto á cooperação de todos os empresários interessados. Se
houver iniciativa privada terá preferência. Seguidamente o mesmo deputado questionou se as
condições da hasta pública já estavam fixadas, e se há disponibilidade para outro tipo de
soluções. O Presidente acrescentou ainda que o projecto prevê que o lagar labore a azeitona
própria ou do cliente que pretenda levar o seu azeite.
O deputado Jorge Tomé colocou a questão da possibilidade da Câmara participar no capital
social do lagar e se a localização no PEPA está previamente acordada, em virtude da câmara ter
participação minoritária na sociedade. Em resposta o Presidente esclareceu que as cooperativas
do concelho não mostraram interesse em participar no projecto e de momento existindo um
privado interessado em aceitar os requisitos da Câmara vai ser definido, de acordo com o
mercado, um valor para a compra ou arrendamento de um lote no PEPA. A Câmara poderá
eventualmente subsidiar este arrendamento à semelhança do que se tem vindo a fazer com as
empresas que estão em processo de instalação.
O deputado André Março considerou que a posição da Câmara deverá ser de apoio á viabilização
e implementação de um projecto privado, sem participação no capital social da empresa.
O deputado António Gil fez um apelo para que se volte a considerar a hipótese de uma união de
cooperativas. Esta solução serviria melhor o interesse dos particulares que preferem consumir o
seu próprio azeite.

O Presidente respondeu a este deputado que essa era a ideia inicial, mas da forma com está
previsto o caderno de encargos, essa questão fica salvaguardada. O problema prendia-se com a
comercialização do produto.
Esta informação escrita fica, em arquivo, apensa à presente acta.

3- Constituição de Comissão para elaboração de regulamento do Concelho Municipal de
Segurança, nos termos da alínea n) do nº1 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro (artigo 5º da Lei 33/98, de 18 de Julho).
O deputado André Março apresentou uma proposta contendo os nomes dos seguintes
deputados: Margarida Lopes Cristóvão, Joaquim Fernandes Calado Mendes, Jorge Alves
Cardoso e João Farinha Lopes. Posta a votação secreta esta lista foi aprovada com 19 votos a
favor e um voto em branco.

4- Designação de quatro pessoas para integrar a Comissão Alargada da Protecção de
Crianças e Jovens, de acordo com a artigo 17º da Lei nº 147/99 de 01 de Setembro.
O DEPUTADO André Março apresentou uma lista composta pelos seguintes nomes: Sandra
Pires Dias, Olga Maria Martins dos Santos, Idalina Sebastião e Maria da Conceição Fernandes
Alves. Posta a votação secreta esta lista foi aprovada com 19 votos a favor e um voto em
branco.
De seguida o presidente da Câmara interveio para agradecimento pessoal aos elementos da
comissão anterior, Jorge Alves Cardoso e Cristina Maria Lourenço Catarino, que cessaram
funções. O deputado Jorge Tomé expressou igualmente o voto de louvor pela dedicação e
empenho dos mesmos elementos e estendeu a menção aos membros da comissão restrita que
têm reunido muitas vezes e desempenhado um excelente trabalho.
Os membros visados agradeceram as referências elogiosas e manifestaram disponibilidade para
continuarem a colaborar.

2- Análise e votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2010, nos termos da
alínea b) do nº 2 do artigo 53º 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
O presidente da Câmara interveio para apontar os aspectos mais relevantes deste documento
referindo que é um orçamento de início de mandato que reflecte grande preocupação de rigor.
Apontou um aumento nas despesas com pessoal em consonância com a aplicação de nova
legislação, que obriga a orçamentar os lugares providos e não providos no respectivo quadro.
Eventuais variações dos valores comparativamente com anos anteriores prendem-se com a

transição de quadros comunitários de apoio. Esclareceu que, presentemente, as transferências
do Governo Central para os municípios são em função da arrecadação do Estado.
O deputado Calado Mendes referiu-se ás flutuações dos montantes dos orçamentos dos últimos
anos associando-as aos períodos eleitorais. Colocou de seguida algumas questões sobra as
rubricas “rendimentos de propriedade”, “dívida da Câmara a terceiros”, “montante das horas
extraordinárias” e hipótese da Câmara efectuar mais empréstimos bancários.
Referindo-se à rubrica “ áreas de lazer e desporto” considerou que o orçamente reflecte algum
desinvestimento na praia da Fróia, tratando-se, em sua opinião, da praia com melhores condições
naturais do concelho. Concluiu afirmando que os investimentos estão concentrados nos dois
últimos anos do mandato.
Em resposta a este deputado o Presidente da Câmara referiu que a divida da Câmara será
apresentada na próxima conta de gerência. Acrescentou que não há novos empréstimos, estão
contempladas no orçamento amortizações de empréstimos em vigor. Temos um empréstimo
bancário autorizado e disponível que ainda não foi utilizado. Somos das poucas Câmaras que
ainda não utilizaram a capacidade total de endividamento.
Estamos a amortizar o empréstimo para a “Proençatour”. O movimento da pousada não paga os
custos de exploração, torna-se pois urgente a resolução deste problema.
Quanto aos investimentos nas praias fluviais esclareceu que os investimentos são a quatro anos
e todas estão contempladas. No entanto a do Malhadal reúne as melhores condições por dispor
de um maior espelho de água.
O Dr. Luís Ferreira da área de contabilidade da Câmara, prestou alguns esclarecimentos acerca
da rubrica”rendimentos de propriedade” associando-os a participações nos Parques Eólicos Generg, EDP - barragens e Águas do Centro.
O deputado André Março em análise sumária ao documento, destacou que apesar de notar um
decréscimo nas receitas a receita corrente mantém-se estável. Considerou que a despesa de
21% com pessoal, pode considerar-se um valor baixo em comparação com outras Câmaras. Na
despesa financeira realçou as vantagens conseguidas nos valores dos juros e “spreads”.
Recomendou que dentro da flexibilidade orçamental se considerem recursos para apoiar a
iniciativa privada. Salientou ainda a necessidade imperiosa de nos próximos quatro anos se
incentivar o investimento industrial. Finalmente recomendou a necessidade de uma introdução ao
orçamento que espelho o seu teor.
O Presidente referiu que as diferenças neste orçamento, em relação ao anterior reflectem o final
dum quadro comunitário, tendo-se verificado um excelente aproveitamento do quadro anterior.
O deputado Jorge Tomé considerou que, em seu entender, a nova lei das finanças locais
prejudicou muito os municípios. O orçamento em apreço apresenta um aumento do
endividamento do município, e os maiores investimentos são efectuados nos últimos dois anos.

Relativamente á Proençatur entende que os deputados deveriam ter á disposição um dossier
completo para se poderem pronunciar sobre o tema. No entanto considera que o
empreendimento deve ser visto não só como um investimento de natureza económica mas
também de natureza social.
O deputado Victor Bairrada concordou com o objectivo social da Proençatur, mas nunca
descurando o suporte económico. A manterem-se estes níveis de ocupação, o problema terá que
ser resolvido. Considerou que a lei das finanças locais, não é a desejável para os municípios,
mas o Estado Central sem arrecadar receita não pode exercer a função redistributiva. Finalmente
referiu que o orçamento reflecte rigor, e que as obras, é importante que se façam, sem atender ao
início ou fim do mandato.
O deputado Jorge Tomé, em réplica ao deputado anterior, considerou que os investimentos não
devem ser adiados para os dois últimos anos, em virtude dos atrasos poderem prejudicar o
município.
O deputado André Março considerou que é natural haver obras que se arrastem para o fim do
mandato. A divida da Proençatur tem que ser paga. A obra foi anteriormente votada e aprovada e
Proença seria hoje diferente sem a pousada. Os municípios têm receitas consideráveis, e têm de
ser solidários com as dificuldades do país. Já temos infra-estruturas razoáveis e conseguiremos
continuar na senda do progresso com este orçamento.
O Presidente da Câmara esclareceu que, como vereador, também votou a favor da construção da
pousada. Devemos orgulhar-nos da obra, mas o problema existe e é imperioso que se resolva.
Temos que pagar o empréstimo e o passivo da exploração. No final do ano o Executivo
apresentará a conta de gerência a esta Assembleia.
Não aumentámos o endividamento da Câmara, mantivemos e amortizámos o anterior. Somos
das poucas Câmaras que pagam a vinte e oito dias aos fornecedores. Finalmente considerou que
existe rigor e parcimónia nos investimentos, sem preocupações eleitorais, mantendo-se
praticamente igual em todos os anos.
O deputado Jorge Tomé manifestou disponibilidade da sua bancada para ajudar a resolver o
problema da Proençatur. Em sua opinião o problema, não se iniciou hoje, já que houve um
acordo com o Grupo Pestana e foi passada a ideia de que seria a solução das dificuldades.
Em resposta o Presidente considerou que o acordo com o Grupo Pestana não resolveu, mas
minorou o problema.
Posto a votação o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2010 foi aprovado com
dezasseis votos a favor e quatro abstenções.

III – Intervenções do Público
Não houve intervenções do público.

A Mesa da Assembleia Municipal,

______________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

