ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
amunicipal@cm-proencanova.pt

ORDEM DE TRABALHOS
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto no artigo 27.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º ambos do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o artigo 31.º do regimento desta
Assembleia, informa que a sessão ordinária a realizar no próximo dia 30 de novembro pelas 17h 30
(dezassete horas e trinta) será no Edifício dos Paços do Concelho e terá a seguinte ordem de
trabalhos:
I. Período de “Antes da Ordem do Dia”
II. Período da “Ordem do Dia”
1. Aprovação da ata da sessão da assembleia realizada em 25 de setembro de 2015;
2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal;
3. Compromissos plurianuais-autorização genérica;
4. Informação sobre os compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de
competências;
5. Autorização compromisso plurianual – concurso público de fornecimento de gasóleo
rodoviário;
6. Taxa Municipal de Direitos de Passagem- 2016;
7. Unidade de execução de S. Bartolomeu-Aprovação do relatório de ponderação e da
delimitação. Para conhecimento;
8. Ratificação do Regulamento do Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local-2014”
9. Apreciação e votação da proposta de fixação da participação variável do Imposto sobre o
Rendimento Social (IRS) para 2015;
10. Apreciação e votação da proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) para 2015;
11. Proençatur-Empresa de Turismo de Proença, E.M transferência para cobertura de resultados;
12. 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”- 2.ª
Proposta de alteração à minuta do Programa de Procedimento de Hasta Pública-Anexo III;
13. Discussão e aprovação do Orçamento 2016, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal;
III. Período de “Intervenção do Público”
Paços do Concelho, 25 de novembro de 2015
O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

