ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO 2015
No dia 27 de fevereiro de 2015, reuniu no edifício de Fortes e Baterias sito na Sobreira Formosa, a
Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, com a presença dos membros indicados na respetiva ata da sessão.
Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada Lei, e por ter sido deliberado pela maioria dos membros
presentes, foram aprovadas em minuta, as deliberações dos pontos que se transcrevem.

3. 1.ª Revisão do Orçamento para 2015 e Grandes Opções do Plano
Presente na sessão a 1.ª Revisão do Orçamento para 2015 e Grandes Opções do Plano nos termos da
alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Colocada a votação foi aprovada por unanimidade a 1.ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do
Plano para 2015.

6. Alienação da Participação Social na “Proençatur-Empresa de Turismo E.M”, bem como dos
Equipamentos - Tenda e Cozinha, que funcionam em apoio ao “Hotel das Amoras”
Presente na sessão, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 61.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto,
a proposta do órgão executivo, para alienação da totalidade do capital social da Proençatur, E.M.,
bem como da cozinha e da tenda que funcionam como apoio ao estabelecimento hoteleiro
denominado “Hotel das Amoras”, o inerente Relatório de Avaliação e a minuta do procedimento de
Hasta Pública que integra o Anexo III da proposta.
Colocada a votação foi aprovado por maioria, com o voto contra dos membros Francisco Grácio,
Conceição Alves, Jorge Jacinto, Carlos Gonçalves, proceder à alienação, nos termos propostos,
aprovando a minuta do procedimento de Hasta Pública que constitui o Anexo III da proposta
apresentada, com uma base de licitação no montante de € 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil
euros).

7. Conselho Municipal de Segurança
No âmbito da alínea j) do artigo 5.º da Lei n.º 33/98, de 18 de julho conjugado com a alínea k) do n.º
1 do artigo 4.º do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança foram designados para integrar
o respetivo Conselho o senhor Hugo Miguel Martins Dias e a senhora Maria da Conceição Fernandes
Cardoso Alves.

Sobreira Formosa, 27 de fevereiro de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

