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CONVOCATÓRIA
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto nos artigos 49.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, em conjugação
com o art.º 34.º do Regimento desta Assembleia, informa que a sessão ordinária a realizar nos Paços
do Concelho, no próximo dia 13 de Junho, pelas 09:30 horas, terá a seguinte ordem de trabalhos:
I - Período de “Antes da Ordem do Dia”.
II - Período da “Ordem do Dia”.
1. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade Municipal, nos
termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na sua
actual redacção.
III – Período para “Intervenção do Público".
Paços do Concelho, em 30 de Maio de 2011
O Presidente da Assembleia Municipal,
(Arnaldo José Ribeiro da Cruz)

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13-06-2011
No dia treze de Junho de dois mil e onze, na sala de sessões do edifício dos Paços do Concelho da vila
de Proença-a-Nova, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do concelho de Proença-aNova. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termo de Abertura ----------------------------------------------------Por impedimento do Presidente da Assembleia eleito, assumiu a presidência o primeiro Secretário da
mesa professor Jorge Cardoso de acordo com a lei. Pelo mesmo motivo o deputado Victor Bairrada
assumiu as funções de segundo secretário. ----------------------------------------------------------------------------Pelas nove horas e trinta minutos decorreu uma Sessão Solene Comemorativa do dia do Município e
pelas onze horas o Sr. Presidente da Assembleia substituto deu por iniciados os trabalhos da sessão
ordinária da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------Efectuada a chamada verificou-se ausência dos deputados Joaquim Fernandes Calado Mendes, Paula
Cristina Valério Sequeira, Jorge Manuel Nogueira Tomé, e José António Roque Martins. Todos os
deputados apresentaram as justificações das respectivas faltas. Foi dado conhecimento da
correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------------------------------------------Feita a leitura da acta da sessão anterior a mesma foi aprovada por unanimidade. ------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O deputado André Março solicitou ao Presidente da Câmara alguns esclarecimentos acerca do ponto
de situação dos processos do “PEPA” e da alienação da Pousada das Amoras. -------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu que o tribunal de Contas solicitou novos elementos relativos ao
processo “PEPA”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à Pousada das Amoras informou que a Hasta Publica está prevista para o dia 14 de Julho. -----

II . PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 - Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara acerca da actividade Municipal, nos
termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 53 da lei nº 169/99, de 18 de Setembro na redacção que lhe
foi dada pela lei n.º 5-a/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente acta. ------------Não houve qualquer pedido de esclarecimento adicional da parte dos deputados. --------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
Não houve qualquer intervenção do público. --------------------------------------------------------------------------

