Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 05/02/2021
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 5 de fevereiro de 2021, reuniu no Auditório da Biblioteca Municipal, a Assembleia Municipal
de Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, com a presença dos membros indicados na respetiva ata de sessão, no regime presencial e
por videoconferência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------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 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano -------------------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano,
foi a mesma aprovada por maioria com 5 abstenções nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º
do Anexo I à Lei n.º75/2013, d 12 de setembro.-----------------------------------------------------------------------4. Aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva de Proença-aNova -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal a minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro
Ciência Viva de Proença-a-Nova, foi a mesma aprovada por unanimidade de acordo com o artigo 59.º
e n.º 5 do artigo 47.º, todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de março, com a alteração introduzida pela Lei
n.º 42/2016, de 28 de dezembro.-----------------------------------------------------------------------------------------5. Projeto de execução da 2.ª fase de construção de infraestruturas no PEPA -----------------------------Presente o projeto de execução da 2.ª fase de construção de infraestruturas no PEPA, no qual está
refletido o montante do investimento a realizar, foi o mesmo aprovado por unanimidade nos termos
do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.-----------------------------------------------------7. Aprovação de compromisso plurianual no âmbito do Concurso Público para a Concessão de
Transporte Rodoviário de Passageiros na sub-região da Beira Baixa ------------------------------------------Presente compromisso plurianual no âmbito do Concurso Público para a Concessão do Transporte
Rodoviário de Passageiros na sub-região da Beira Baixa foi o mesmo aprovado por unanimidade nos
termos do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro na sua atual redação.-----------------------------O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino
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