ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 06/12/2019
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 6 de dezembro 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. Aprovação da minuta do Protocolo a celebrar com a Everis Portugal S.A
Presente na sessão minuta do Protocolo a celebrar com a Everis Portugal S.A, o mesmo foi
aprovado por unanimidade nos termos do artigo 13.º do Regulamento de Incentivo à Criação de
Emprego do Município de Proença-a-Nova.
4. Aprovação da minuta do Protocolo a celebrar com a Babel
Presente na sessão minuta do Protocolo a celebrar com a Babel, o mesmo foi aprovado por
unanimidade nos termos do artigo 13.º do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do
Município de Proença-a-Nova.
5. Ratificação do Protocolo celebrado com a Noesis Portugal - Consultadoria em Sistemas
Informáticos - S.A.
Presente na sessão o Protocolo celebrado com a Noesis Portugal - Consultadoria em Sistemas
Informáticos - S.A, o mesmo foi ratificado por unanimidade nos termos do artigo 13.º do
Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do Município de Proença-a-Nova.
6. Ratificação do Protocolo celebrado com a Outsystems - Software em Rede S.A
Presente na sessão o Protocolo celebrado com a Outsystems - Software em Rede S.A, o mesmo foi
ratificado por unanimidade nos termos do artigo 13.º do Regulamento de Incentivo à Criação de
Emprego do Município de Proença-a-Nova.
7. Aprovação do Projeto de Regulamento do Parque Empresarial de Proença-a-Nova
Presente na sessão o projeto do Regulamento do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, 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 do Regulamento do
Parque Empresarial 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.
8. Constituição da Associação de Municípios para a Gestão do Centro Intermunicipal de Recolha
de Animais Errantes
Presente, sob proposta da Câmara Municipal, minuta dos Estatutos da Associação de Municípios
para a Gestão do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes - CIRAE, acompanhado do
estudo de viabilidade económico-financeiro.

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição e a participação do
Município de Proença-a-Nova na Associação, bem como os respetivos Estatutos e o estudo de
viabilidade económico-financeiro ao abrigo do n.º1 do artigo 108.º, conjugado com a alínea u) do
n.º1 e alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
artigo 32.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, aplicável por remissão do n.º 3 do artigo 56.º
conjugado com o n.º 2 do artigo 53.º, ambos do mesmo diploma.
Revogou, ainda, por unanimidade a deliberação tomada na sessão do dia 29 de novembro de
2018.
9. Discussão e aprovação da proposta do Orçamento para 2020, das Opções do Plano e Mapa de
Pessoal
Presente a proposta do Orçamento para 2020, das Opções do Plano e Mapa de Pessoal. A
Assembleia Municipal deliberou, por maioria com cinco abstenções aprovar a proposta do
Orçamento para 2020, da Opções do Plano e Mapa de Pessoal, nos termos das alínea a) e o) do
n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
10. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais
Nos termos e para os efeitos estatuídos na alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012,
de 21 de fevereiro, na sua atual redação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade,
conceder autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais na
Câmara Municipal, no termos em que foi apresentada.
11. Autorização prévia de compromisso plurianual - “Empreitada de Requalificação da Praia Fluvial
de Aldeia Ruiva e espaço envolventes”
Presente a autorização de compromisso plurianual - “Empreitada de Requalificação da Praia
Fluvial de Aldeia Ruiva e espaço envolvente”:
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, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, deliberou,
por unanimidade, autorizar a assunção do Compromisso Plurianual.

O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino

