ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014
No dia 19 de dezembro de 2014, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Nos
termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das seguintes
deliberações tomadas.

3.

Análise e aprovação do Regulamento Municipal para as Aldeias de Figueira e Cunqueiros

Nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi aprovado, por
unanimidade, o Regulamento Municipal para as Aldeias de Figueira e Cunqueiros.

4.

Análise e aprovação do Regulamento Municipal relativo à definição de critérios no âmbito do
sistema de indústria responsável

Nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi aprovado, por
unanimidade, o Regulamento Municipal relativo à definição de critérios no âmbito do sistema de
indústria responsável.

5.

Ratificação do Regulamento do Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local - 2014

Nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi ratificado, por
unanimidade, o Regulamento do Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local - 2014”.

6.

Conselho Municipal de Segurança

Nos termos da alínea i) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi aprovado, por
unanimidade, o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança.

7.

Compromissos plurianuais - Autorização genérica

Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, foi deliberado, por unanimidade, conceder autorização prévia genérica de assunção de
compromissos plurianuais por parte da Câmara Municipal, nos exatos termos apresentados.

8.

Compromissos plurianuais - “Materiais de construção” e “Requalificação do largo da Devesa
em Sobreira Formosa e Requalificação do Espaço Urbano em Sobreira Formosa - Rua do
Comércio”

Dando cumprimento ao previsto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a Assembleia
Municipal aprovou, por unanimidade, a assunção dos compromissos plurianuais relativos aos
procedimentos de contratação designados “Materiais de construção” e “Requalificação do largo da
Devesa em Sobreira Formosa e Requalificação do Espaço Urbano em Sobreira Formosa - Rua do
Comércio”.

10. Proençatur - Empresa de Turismo de Proença, E.M. - transferência para cobertura de
resultados
Considerando o balanço e demonstração de resultados previsional para o ano de 2014, foi
deliberado, por unanimidade, aprovar a cobertura de resultados no valor estimado de € 336.216,39
(trezentos e trinta e seis mil, duzentos e dezasseis euros e trinta e nove cêntimos), devendo ser
efetuada uma transferência de € 115.000 (cento e quinze mil euros) até ao final do corrente ano, e o
remanescente após encerramento de contas, pelo diferencial que resultar do resultado líquido do
exercício e da transferência já realizada.

11. Taxa municipal de direitos de passagem 2015
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado,
por unanimidade, não fixar taxa municipal de direitos de passagem para o ano de 2015.

12. Discussão e aprovação do Orçamento para 2015, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi aprovado por
unanimidade, o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2015 e mapa de pessoal.

13. Compromissos plurianuais - “Fornecimento de Energia Elétrica”
Dando cumprimento ao previsto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a Assembleia
Municipal aprovou, por unanimidade, a assunção do compromisso plurianual relativo ao
procedimento de contratação designado “Fornecimento de Energia Elétrica”.

Paços do Concelho, 19 de dezembro de 2014

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

