ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 26/02/2018
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 26 de fevereiro de 2018, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I da Lei 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.
3. 1.ª Revisão do Orçamento 2018 e Grandes Opções do Plano:
Presente a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a mesma foi aprovada por
maioria com cinco abstenções, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
4. 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Proença-a-Nova:
Presente a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal, a mesma foi aprovada por unanimidade, ao abrigo
da alínea o) do n.º1 do artigo 25.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
5. Proposta de denúncia dos Acordos de Execução:
Presente proposta para denúncia dos Acordos de Execução outorgados com as Juntas de
Freguesia, foi aprovado por unanimidade autorizar a denúncia dos mesmos, nos termos da alínea
K) do n.º 1 do artigo 25.º conjugado com o n.º 4 do artigo 134.º, ambos do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
6. Proposta dos elementos para integrarem o Conselho Municipal de Educação de Proença-aNova:
Presente proposta dos elementos para integrarem o Conselho Municipal de Educação, a mesma
foi aprovada por unanimidade nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de
janeiro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio.
7. Adesão à Associação Nacional das Assembleias Municipais - Recomendação à Câmara
Municipal:
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade recomendar à Câmara Municipal que esta
delibere a participação do Município na Associação Nacional das Assembleias Municipais, com
uma quota anual de 1000€.
8. Análise e aprovação do contrato programa a celebrar com o Centro Ciência Viva da Floresta:
Presente o Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova o mesmo foi
aprovado por unanimidade, de acordo com o artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de março, com a
alteração introduzida pela Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro.

11. Alargamento do prazo do programa BUPI - Balcão Único do Prédio
Foi a provada por unanimidade a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista da
Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, no sentido do alargamento do prazo do programa
BUPI, tendo em conta a dificuldade dos serviços responsáveis pela execução do mesmo, não
disporem de capacidade para responder a todos os pedidos de georreferenciação das
propriedades rústicas e haver também dificuldade por parte de muitos proprietários em localizar,
no tempo estabelecido, as suas propriedades.
Acresce ainda que muitos dos proprietários que residem fora do concelho, quer em Portugal quer
no estrangeiros, não terem possibilidade em tratar, dos seus processos, no período de tempo
atualmente estabelecido.

O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino

