ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 28/02/2020
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 28 de fevereiro de 2020, 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 ao Orçamento e Grandes Opções do Plano - 2020
Presente na sessão a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, do corrente ano, a
mesma foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, 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.
4. Aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Presente na sessão o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Proença-a-Nova,
acompanhado do Relatório do Período de Discussão Pública, não tendo sido rececionado
quaisquer observações ou contributos, do parecer vinculativo positivo do Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e do parecer prévio da Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios.
Colocado a votação, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Proença-a-Nova
foi aprovado por unanimidade nos termos do n.º 10 do artigo 4.º do Despacho n.º 443-A/2018, de
9 de janeiro alterado pelo Despacho n.º 1222-B/2018 de 2 de fevereiro.
5. Aprovação da versão final da Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Proença-aNova-Adequação ao Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas (RERAE)
Presente na sessão da Assembleia Municipal a versão final da Alteração à 1.ª Revisão do Plano
Diretor Municipal de Proença-a-Nova-Adequação ao RERAE, 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 ordinária da câmara municipal de 20 de janeiro de dois mil
e vinte.
De acordo com os documentos apresentados a Câmara Municipal desencadeou o período de
discussão pública da Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova Adequação ao RERAE, que decorreu entre 13 de dezembro de dois mil e dezanove, e 8 de janeiro
de 2020, não tendo sido rececionadas quaisquer observações ou contributos.
Nessa sequência foi elaborada a versão final da Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal
de Proença-a-Nova-RERAE, de acordo com o número 6 do artigo 89.º do RJIGT.
Analisados os referidos documentos, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar a versão final da Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Proença-a-NovaAdequação ao RERAE, nos termos do número 1 do artigo 90.º do RJIGT.

6. Aprovação do Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Subsídios
Presente na sessão o Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Subsídios, 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
Municipal de Atribuição de Apoios e Subsídios, em conformidade 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.
7. Aprovação do Projeto de Alteração ao Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação
Urbana do Município de Proença-a-Nova
Presente na sessão o Projeto de Alteração ao Regulamento do Programa de Incentivos à
Reabilitação Urbana do Município de Proença-a-Nova.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Alteração ao
Regulamento do Programa de Incentivos à Reabilitação Urbana do Município de Proença-a-Nova,
em conformidade 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.
8. Aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva de Proença-aNova
Presente na sessão minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva de
Proença-a-Nova a mesma foi aprovada 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 42/2016, de 28 de dezembro.
9. Autorização do compromisso plurianual - Serra das Talhadas - Geodestino de Montanha
Presente na sessão autorização do compromisso plurianual - Serra das Talhadas - Geodestino de
Montanha, a mesma foi aprovada por unanimidade, dando cumprimento ao estabelecido na Lei
n.º 82/2012, de 21 de fevereiro.

O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino

