ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015
No dia 25 de setembro de 2015, reuniu no edifício dos Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I 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. Análise e aprovação
3.1. Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo
Presente na sessão, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, a Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo.
Colocada a votação foi aprovada por unanimidade.

3.2. Projeto de Regulamento do Banco Solidário de Proença-a-Nova
Presente na sessão, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, o Projeto de Regulamento do Banco Solidário de Proença-a-Nova.
Colocado a votação foi aprovado por unanimidade.

3.3. Projeto de Regulamento de Concurso Literário Pedro da Fonseca
Presente na sessão, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, o Projeto de Regulamento de Concurso Literário Pedro da Fonseca.
Colocado a votação foi aprovado por unanimidade, com as alterações apresentadas.
5. Revogação parcial do Acordo de Execução celebrado com a Junta de Freguesia de Montes da
Senhora
Presente a Proposta de Revogação Parcial do Acordo de Execução entre a Câmara Municipal de
Proença-a-Nova e a Junta de Freguesia de Montes da Senhora para a concretização da Delegação
Legal de Competências.
Após uma breve explicação sobre o teor da proposta, a mesma foi autorizada pela Assembleia
Municipal, por unanimidade, de acordo com o previsto na alínea l) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
6. Autorização de Compromisso Plurianual da Empreitada de Requalificação do Lote P0-Frações C a
G (PEPA)
Dando cumprimento ao estatuído no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual
redação, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a assunção do compromisso plurianual

inerente ao procedimento de contratação designado “Empreitada de Requalificação do Lote P0Frações C a G (PEPA)”.

Paços do Concelho, 25 de setembro de 2015
O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

