Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 11/06/2021
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 11 de junho de 2021, reuniu no Auditório da Biblioteca Municipal, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do n.º 1 do artigo 28.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: -----------------------------------------------------------------------------------------1. Proposta para aprovação do Projeto do Código Regulamentar da Ação Social - Processo n.º
100.10.400/1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão proposta para aprovação do Projeto do Código Regulamentar da Ação Social. ----De acordo com os documentos apresentados, o Projeto do Código Regulamentar da Ação Social
cumpriu o estipulado no artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, não tendo havido
nesta fase constituição de interessados e consequente apresentação de contributos. --------------------Foi, ainda, sujeito a consulta pública não tendo sido rececionado qualquer observação ou sugestão. -Colocada a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto do
Código Regulamentar da Ação Social 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. ----------------------------------------------------------------------2. Proposta para atribuição de medalhas de mérito - Processo n.º 950.30.001/1 -------------------------Presente na sessão, proposta para atribuição de medalhas de mérito. -----------------------------------------Medalha Municipal de Mérito Empresarial: --------------------------------------------------------------------------José Lourenço ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com raízes nos Casais, no seio de uma família feita de gente empreendedora José Lourenço é
sinónimo de sucesso, pela diferenciada organização e gestão da sua empresa que esteve sempre com
a sua liderança à frente no seu tempo. É, pois, para o Presidente da Câmara Municipal um orgulho e
honra ter no concelho um empresário com esta relevância, proponho assim, e de acordo com o
definido no Regulamento Municipal de Atribuição de Medalhas e Galardões do Município de Proençaa-Nova, no seu capítulo V, Art.º 16.º atribuir a José Lourenço a Medalha Municipal de Mérito
Empresarial, gerente e fundador do Grupo com o seu nome, com sede no concelho de Proença-aNova e 13 filiais no País, sendo uma das mais conceituadas empresas de venda de pneus e
combustíveis, contribuindo para o reforço e inovação económica do nosso concelho em particular
mas da região e do Pais, tendo também diversificado a sua atividade quer na área da gestão
florestal, quer na área agrícola dando também por estes setores de atividade, importante contributo,
que se reveste na capacidade de garantir riqueza e emprego. ----------------------------------------------------Américo Rodrigues Rolo -----------------------------------------------------------------------------------------------------Amério Rodrigues Rolo, fundador da empresa de construção e obras públicas com o seu nome, foi ao
longo de várias décadas de atividade empresa que se traduziu na capacidade de realizar, quer no
âmbito da construção, quer também na movimentação e preparação de solos. Falecido
precocemente em 2020, deixou a condição de continuidade na empresa que se tem revelado e
afirmado no contexto regional. É hoje a única empresa do concelho dentro do domínio da construção
de obra pública de forma transversal e com impacto direto na construção do nosso concelho aos
longo dos anos, com capacidade crescente de empregabilidade e de produzir riqueza, proponho de
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acordo com o definido no Regulamento Municipal de Atribuição de Medalhas e Galardões do
Município de Proença-a-Nova, no seu capítulo V, Art.º 16.º a Medalha de Mérito Empresarial. ---------Medalha de Mérito Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------Centro de saúde do concelho de Proença-a-Nova: -------------------------------------------------------------------Após um ano e três meses de pandemia em que o nosso sistema de saúde, através do SNS foi
colocado sob pressão que nos presentes não existe memória, os seus profissionais, médicos,
enfermeiras, assistentes administrativos e assistentes operacionais realizaram muitas vezes entrega a
atitude profissional que foi muito para além das competências próprias que lhe estão acometidas. O
centro de Saúde de Proença-a-Nova, através de todos os seus elementos foi sempre depósito de
confiança e de extraordinária capacidade para com os seus utentes e garante de tranquilidade ainda
que com muita exigência para termos com reconhecido sucesso ultrapassado o pior desta pandemia,
assim proponho com orgulho e honra a atribuição da Medalha de Mérito Municipal de acordo com o
Art.º 8º no seu capítulo III, do Regulamento Municipal de Atribuição de Medalhas e Galardões do
Município de Proença-a-Nova. --------------------------------------------------------------------------------------------Medalha de Valor e Dedicação Municipal: ----------------------------------------------------------------------------João Manuel Farinha Sequeira: --------------------------------------------------------------------------------------------Diz o Regulamento Municipal de Atribuição de Medalhas e Galardões do Município de Proença-aNova no se capítulo IV Artigo 12.º o seguinte “…é concedida aos funcionários do Município, que no
cumprimento das suas funções se tenham distinguido exemplarmente, com zelo, coragem, altruísmo,
espírito de sacrifício, competência, determinação e espírito de iniciativa”. São exatamente os
atributos que são plasmados no regulamento e que o Sr. João Sequeira, revelou ao logo da sua
carreira ao serviço do Município de Proença-a-Nova e também por isso um dos seus obreiros. Toma
posse em 1 de julho de 1982, sob a presidência do então Presidente padre António Sousa, volvido um
ano em Julho de 1983 toma posse como fiscal municipal, posteriormente em setembro de 1995 é
nomeado encarregado geral pelo presidente da altura tenente coronel Diamantino André, tendo
desenvolvido a sua atividade e competências profissionais como encarregado geral até ao dia 31 de
agosto de 2018, apos 36 anos e um mês de serviço que de forma profissional, atenta, leal, e
demonstrando sempre estar num patamar de excelência enquanto homem servidor público. Pelo
exposto, proponho atribuir medalha de valor e dedicação municipal. ------------------------------------------Colocada a votação a proposta foi aprovada, por unanimidade, nos termos dos artigos 17.º e 9.º do
Regulamento Municipal sobre Atribuição de Medalhas e Galardões do Município de Proença-a-Nova.

O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino
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