Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 25/02/2022
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 25 de fevereiro de 2022, 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. -----------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das
seguintes deliberações tomadas. -----------------------------------------------------------------------------------------Proposta para inclusão na ordem de trabalhos de novo ponto para apreciação da situação de
invasão da Ucrânia pela Rússia -------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------Voto de condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia ------------------------------------------------------------Colocado a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------3. Proposta para aprovação de prorrogação do prazo de aceitação de transferência de
competências no âmbito da ação social - Processo n.º 2021/150.10.100/1 ---------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 5 do artigo 24.º do decreto-lei n.º 55/2020,
de 12 de agosto, alterado pelo decreto-lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro, no sentido de solicitar a
prorrogação do prazo até 1 de janeiro de 2023, por não estarem, ainda, reunidas as condições para o
exercício das competências no domínio da ação social. ------------------------------------------------------------Colocada a votação foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------4. Proposta para aprovação da correção de documentos - Prestação de contas - Ano 2020 Processo n.º 2021/150.20.404/1 -----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para aprovação das correções feitas aos documentos de prestação de
contas - Ano 2020 (Demonstração de resultados, Balanço, Demonstração alterações do património
líquido, Controlo orçamental a despesa, Dívidas a terceiros por antiguidade de saldos). ------------------Colocada a votação foi a mesma aprovada com 13 votos a favor e 6 abstenções. ---------------------------5. Proposta para aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento - Ano 2022 - Processo n.º
2022/350.10.001/1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento - Ano 2022. -----------------Colocada a votação foi a mesma aprovada com 13 votos a favor e 6 abstenções. ---------------------------6. Proposta para aprovação da 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal - Ano 2022 - Processo n.º
2022/250.10.101/3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para aprovação da alteração ao Mapa de Pessoal de 2022 - Previsão de
um posto de trabalho, a prover, na carreira/categoria de Assistente Técnico, por tempo
indeterminado, para a Divisão de Educação, Ação Social, Cultura Desporto e Juventude, na Unidade
de Cultura, Património e Biblioteca. -------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação foi a mesma aprovada com 15 votos a favor e 4 abstenções. ----------------------------
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7. Proposta para aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com o Centro de Ciência
Viva de Proença-a-Nova-Processo n.º 2022/850.10.003/15 ------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo do n.º 5 do artigo 47.º e artigo 59.º, ambos da Lei
n.º 50/2012, de 31 de agosto, para aprovação da minuta do Contrato-Programa a celebrar com o
Centro de Ciência Viva de Proença-a-Nova. ----------------------------------------------------------------------------Colocada a votação foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------8. Proposta para aprovação do Plano de Promoção das Acessibilidades da Vila de Proença-a-Nova Processo n.º 2021/300.10.005/70 ---------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro para aprovação do Plano de Promoção das Acessibilidades da Vila de
Proença-a-Nova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação foi a mesma aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino
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