ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 29/04/2019
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 29 de abril 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:
3. Projeto de alteração do Regulamento do Cemitério Municipal de Proença-a-Nova
Presente na sessão o projeto de alteração do Regulamento do Cemitério Municipal de Proença-aNova de acordo 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 o projeto de alteração do
Regulamento do Cemitério Municipal de Proença-a-Nova em conformidade com a alínea g) do
n.º1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
4. Projeto de elaboração do Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e de Afixação
e Inscrição de Publicidade
Presente na sessão o projeto de elaboração do Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço
Público de Afixação e Inscrição de Publicidade de acordo 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 o projeto de elaboração do
Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e de Afixação e Inscrição de Publicidade
em conformidade com alínea g) do n.º1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
5. Documentos de Prestação de Contas - 2018
Presente na sessão, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, os documentos de Prestação de Contas inerentes ao exercício de
2018.
O senhor Presidente fez um resumo dos resultados do ano de 2018, resumo esse que se encontra
patente nos documentos submetidos à apreciação da Assembleia Municipal. O Município registou
uma boa execução orçamental, do lado da receita o valor de € 11.293.654,63, representando
uma execução de 91,72%, e do lado da despesa o valor de € nove milhões quatrocentos e
quarenta e um mil trezentos e noventa e cinco euros e quarenta e três cêntimos representando
uma execução de 77,93%.
Submetido a votação os documentos de Prestação de Contas Ano 2018, foram os mesmos
aprovados por maioria, com três abstenções.

6. Autorização de Compromisso Plurianual-Projeto de Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia
Ruiva
Presente na sessão informação solicitando autorização prévia para a assunção do Compromisso
Plurianual-Projeto de Requalificação da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva.
A Assembleia Municipal em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, deliberou, por unanimidade, autorizar
a assunção do Compromisso Plurianual.
7. Aprovação da versão final da 1.ª Alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de
Proença-a-Nova
Presente na Assembleia Municipal a versão final da 1.ª Alteração ao Plano de Pormenor do
Parque Empresarial de Proença-a-Nova, nos termos do número 1 do artigo 90.º do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) mediante proposta aprovada por
unanimidade em reunião extraordinária da Câmara Municipal de 24 de abril de dois mil e
dezanove.
De acordo com os documentos apresentados a Câmara Municipal desencadeou o período de
discussão pública da 1.ª Alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-aNova, que decorreu entre 25 de março a 22 de abril, não tendo sido rececionadas quaisquer
observações ou contributos.
Nessa sequência foi elaborada a versão final da 1ª Alteração ao Plano de Pormenor do Parque
Empresarial de Proença-a-Nova, de acordo com o número 6 do artigo 89.º do RJGT e em
conformidade com recomendações emanadas na Conferência Procedimental, realizada nas
instalações da CCDR Centro em Coimbra, no dia 4 de fevereiro de dois mil e dezanove.
Analisados os referidos documentos, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar a versão final da 1.ª Alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proençaa-Nova, nos termos do número 1 do artigo 90.º do RJIGT.
8. Reorganização da Estrutura Orgânica-Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, Regulamento
de Organização dos Serviços Municipais, Estrutura e Competências e Mapa de Pessoal
Presente na sessão proposta da câmara municipal de reorganização da estrutura orgânicaDecreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, Regulamento de Organização dos Serviços
Municipais, Estrutura e Competências e Mapa de Pessoal.
A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com três abstenções, aprovar:
A estrutura orgânica correspondente ao modelo de estrutura hierarquizada, nos termos da alínea
a) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro;
Fixar em 11 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, 3 divisões municipais, e oito
unidades municipais, nos termos da alínea c) do artigo 6.º da legislação citada;
Fixar em 13 o número máximo total de subunidades orgânicas, nos termos da alínea d) do artigo
6.º da legislação citada;
O Mapa de Pessoal com a reorganização dos serviços municipais e a respetiva estrutura orgânica.

O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino

