ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 18/08/2017
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 18 de agosto de 2017, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, em sessão extraordinária, convocada nos termos do artigo 28.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, com a presença dos membros indicados na respetiva ata de sessão. ----Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada Lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das
seguintes deliberações tomadas. ------------------------------------------------------------------------------------------

1. Análise e aprovação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Proença-a-Nova e
Alteração da Delimitação da ARU ----------------------------------------------------------------------------------------Presente sob proposta da câmara municipal o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de
Proença-a-Nova e a Alteração da Delimitação da ARU, foi a proposta colocada a votação, tendo sido
aprovada por unanimidade ao abrigo do n.º 1 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro. --------------------------------------------

2. Análise e aprovação do Projeto de Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação
Urbana do Município de Proença-a-Nova -----------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a versão final do Projeto de Regulamento do Programa de Incentivos à
Reabilitação Urbana do Município de Proença-a-Nova, em conformidade com a alínea K) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final do Projeto de
Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana do Município de Proença-a-Nova de
acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------

3. Análise e aprovação do Projeto de Alteração ao Regulamento do Prémio Literário Pedro da
Fonseca --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a versão final do Projeto de Alteração ao Regulamento do Prémio Literário Pedro
da Fonseca, em conformidade com a alínea K) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final do Projeto de Alteração
ao Regulamento do Prémio Literário Pedro da Fonseca de acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo
25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

