ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
amunicipal@cm-proencanova.pt

ORDEM DE TRABALHOS
João Paulo Marçal Lopes Catarino, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto no artigo 27.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o artigo 31.º do regimento desta Assembleia,
informa que a sessão ordinária a realizar no próximo dia 30 de junho pelas 18h00 (dezoito) horas
será no Auditório da Biblioteca Municipal.
Comunica-se, ainda, que:
De acordo com o artigo 27.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia
Municipal reúne em cinco sessões ordinárias anuais.
Sendo que a apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva
avaliação e a apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano anterior devem
ter lugar na sessão ordinária de abril.
Porém, o artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020 de 19 de março, veio determinar que as reuniões ordinárias
dos órgãos deliberativos das autarquias locais previstas para os meses de abril podiam realizar-se até
final de junho de 2020.
De igual modo, foi prorrogada o prazo de submissão de documentos ao Tribunal de Contas, bem
como a aprovação das contas consolidadas.
Em face do exposto, e da necessidade de cumprimento das orientações das autoridades de saúde,
em particular da Direção Geral de Saúde, apelando aos critérios de eficiência e economicidade que
devem pautar a atividade da administração esta sessão englobará as sessões de abril e junho.
I.

Período de “Antes da Ordem do Dia”

II.

Período da “Ordem do Dia”
1.

Aprovação da ata da sessão da assembleia ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2020;

2.

Apreciação das informações relativas aos atos praticados no âmbito da Lei n.º 6/2020, de
10 de abril, na redação conferida pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio - Artigo 7.ºB - Medidas
excecionais Covid-19 - Para conhecimento;

3.

Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal;

4.

Documentos de Prestação de Contas - 2019;

5.

Documentos de Prestação de Contas Consolidadas - 2019

6.

Aprovação das Áreas de Reabilitação Urbana de:
6.1. Sobreira Formosa;
6.2. Montes da Senhora;
6.3. Cunqueiros
6.4. Oliveiras;

6.5. Figueira;
6.6. S. Pedro do Esteval;
6.7. Alteração da delimitação da ARU de Proença-a-Nova;
7.

Adenda ao Contrato-Programa outorgado com o Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova;

8.

Autorização do compromisso plurianual:
8.1. Área de Acolhimento Empresarial-Vale Porco;
8.2. Valorização da Serra das Talhadas;
8.3. Remodelação da Piscina Municipal de Proença-a-Nova;
8.4. Aquisição de materiais de construção;
8.5. Aquisição de viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos;
8.6. Parque Empresarial de Proença-a-Nova.

III. Período de “Intervenção do Público”
Atendendo às Contingências para a Prevenção e Controlo de Infeção por COVID-19, durante a sessão,
será obrigatório o uso de máscara de proteção e guardar a distância de segurança recomendada.
Paços do Concelho Proença-a-Nova, 24 de junho de 2020
O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino

