ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 28/02/2019
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 28 de fevereiro de 2019, 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:
4. 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano - 2019
Presente na sessão a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano-2019, a mesma foi
aprovado por unanimidade nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
5. Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva Proença-a-Nova
Presente na sessão minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva Proençaa-Nova a mesma foi aprovado por maioria com a abstenção do membro Vítor Bairrada, 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.
6. Descentralização de competências nas autarquias locais nos domínios da Proteção e Saúde e da
Cultura
Presente proposta da Câmara Municipal, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e
respetivos diplomas de âmbito sectorial, propondo à Assembleia Municipal a decisão de não
pretender exercer as competências previstas no:
Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30/01/2019, o qual concretiza o quadro de transferência de
competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança
dos alimentos, relativamente ao ano de 2019, devendo tal facto ser comunicado à DGAL.
Aceitando, as competências previstas no:
Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30/01/2019 que desenvolve o quadro de transferência de
competências para os municípios no domínio da cultura.
A Assembleia Municipal deliberou por, maioria com a abstenção do Presidente da Assembleia
Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino, aprovar a proposta nos exatos termos em que foi
apresentada.
7. Aquisição de Lotes no PEPA - Requerimento para anulação de ónus
Presente requerimento da empresa Delitimbers, Lda. na qualidade de compradora dos seguintes
Lotes do Parque Empresarial: Lote 7 - Parcela P.6; Lote 8 - Parcela P.7; Lote 9 - Parcela P.8; Lote 10
- Parcela P.9; Lote 18 - Parcela P.17; Lote 19 - Parcela P.18 e Lote 20 - Parcela P.19, em que solicita
o levantamento dos ónus que recaem sobre os lotes supra citados: (i) Reversão, constante no
artigo 7.º do Regulamento no Parque Empresarial de Proença-a-Nova, e de (ii) Direito de
Preferência do Município em caso de venda, constante no artigo 8.º do Regulamento e Obrigação
de Cumprimentos dos Prazos de Licenciamento, Construção e Laboração, constante no artigo 16.º

do Regulamento, ónus estes que obstam à contratação de financiamento imprescindível à
concretização do Projeto de Investimento.
A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos membros Francisco Grácio,
Daniela José, Paula Agostinho, Jaime Lourenço e Carlos Gonçalves, proceder ao levantamento dos
ónus que recaem sobre os Lote 7 - Parcela P.6, Lote 8 - Parcela P.7, Lote 9 - Parcela P.8, Lote 10 Parcela P.9, Lote 18 - Parcela P.17, Lote 19 - Parcela P.18 e Lote 20 - Parcela P.19, que se
encontram registados e emitir certidão relativa ao levantamento dos ónus.
8. Apreciação do Relatório Anual de Atividades e do Modelo de Recolha de Dados da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova - Para conhecimento
Presente o Relatório Anual de Atividades e o Modelo de Recolha de Dados da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova, nos termos da alínea j) do n.º 2 do artigo 18.º
da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na redação conferida pela Lei n.º 23/2017 de 23 de maio
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
9. Declaração de Compromissos Plurianuais e Pagamentos e Recebimentos em Atraso-Para
conhecimento
Presente a declaração de compromissos plurianuais, recebimentos e pagamentos em atraso, ao
abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação
conferida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino

