Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 30/04/2021
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 30 de abril 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, em regime presencial.
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. Proposta de não aceitação da transferência de competências no domínio da Ação Social Processo n.º 2021/150.10.100/1 -----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, de não aceitação da transferência
de competências no domínio da Ação Social, prevista no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto,
para o ano de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------4. Aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com a Pinhal Maior - Associação de
Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul - Processo n.º 2021/850.10.003.02/4 -----------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal a minuta do Contrato-Programa a celebrar com a Pinhal
Maior - Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul. --------------------------------------------------Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Pinhal Maior - Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, constituída por escritura
pública de 12-05-1994, tem como associados os Municípios de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã
e Vila de Rei, a para de várias entidades privadas, sendo uma associação de direito privado sem fins
lucrativos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi publicado o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, aprovado
pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. ----------------------------------------------------------------------------------Aquele diploma legal sofreu uma alteração por força do artigo 256.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12
(que aprovou o Orçamento do Estado para 2017) aditando o artigo 59.º n.º 3, onde se estatui o
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O disposto no artigo 47.º, aplica-se com as devidas adaptações às associações de direito privado em
que as entidades públicas participantes exerçam uma influência dominante em razão da verificação
dos requisitos constantes do n.º 1 do artigo 19.º. --------------------------------------------------------------------E, neste contexto, existindo influência dominante das Câmaras Municipais na Associação, e esta face
ao seu objeto, prossiga fins de relevante interesse público local, poderão ser celebrados contratosprograma entre as Câmaras Municipais e a Associação, e como tal serem-lhe atribuídos subsídios à
exploração; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que se encontram reunidos estes pressupostos; ----------------------------------------------------------------------Proponho ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 59.º, artigo47.º, n.º 1 do artigo
19.º, todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, aprovação por parte da Câmara Municipal do
Contrato Programa a celebrar com a Pinhal Maior-Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior
Sul para posterior aprovação por parte da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------Colocada a votação foi aprovado por maioria com 14 votos a favor e 5 abstenções.------------------------O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino
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