DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(nos termos do n.º 3 do art.º 92º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18/09)
1 - Aprovação da ata da sessão da Assembleia realizada em 30 de setembro de 2011.
Feita a leitura da ata da sessão anterior a mesma foi aprovada por unanimidade.

3 - Análise e aprovação do Regulamento de Alterações aos Estatutos do Centro de Ciência Viva da
Floresta de Proença-a-Nova.
Foi presente a esta Assembleia Municipal a proposta de alteração aos Estatutos do Centro de Ciência
Viva da Floresta de Proença-a-Nova.
Os Estatutos, têm um caráter uniforme e transversal ao funcionamento de todos os Centros de
Ciência Viva existentes no país. Deste modo, as alterações efetuadas prendem-se, designadamente,
com a natureza do próprio centro o qual é considerado uma pessoa coletiva de direito privado,
passando a estar sujeito a ações periódicas de avaliação com base em parâmetros de qualidade
definidos em função da missão que lhe está atribuída.
Passa a fazer parte do Centro Ciência Viva, o Instituto Politécnico de Castelo Branco como associado
não fundador, constituindo direitos dos associados propor novos associados.
É introduzido um novo número no artigo 14.º, sendo as deliberações da Assembleia Geral tomadas
por maioria absoluta dos votos dos seus associados presentes, tendo a Ciência Viva, para além do
seu voto, direito a voto de desempate. No artigo 29.º especifica-se a contribuição que cabe à Câmara
Municipal de Proença-a-Nova, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco e à Ciência Viva com vista à
prossecução dos fins do Centro de Ciência Viva de Proença-a-Nova. No âmbito da alínea m) do n.º 2
do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro
compete à Assembleia Municipal, sob proposta da câmara autorizar o município, nos termos da lei, a
associar-se com outras entidades privadas que prossigam fins de reconhecido interesse público local
e se contenham dentro das atribuições cometidas aos municípios, em quaisquer casos fixando as
condições gerais dessa participação.
Depois de analisados e esclarecidas as dúvidas, posto a votação foram aprovadas por unanimidade
com 17 votos a favor.

4 - Análise e aprovação do Regulamento de Edificação em Espaço Rural do Município de Proença-aNova.
Presente Projeto do Regulamento de Edificação em Espaço Rural do Município de Proença-a-Nova.
Com este regulamento pretende-se identificar as regras e as ações a implementar, enquadrando
numa lógica estruturante de médios e longos prazos os instrumentos disponíveis, designadamente os
Planos Municipais de Defesa da Floresta contra incêndios (PMDFCA´s), traduzindo-se assim num
modelo ativo, dinâmico e integrado.
A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em reunião realizada no passado dia
vinte e quatro de junho, aprovou o projeto de regulamento, tendo a Câmara Municipal aprovado, em
reunião de 02 de Agosto de 2011, o projeto de Regulamento de Edificação em espaço rural do
município de Proença-a-Nova. O projeto foi submetido a apreciação pública, pelo período de 30 dias
(cfr. Aviso n.º16247/2011, publicado na 2.ª Série do Diário da República, em 19 de agosto). Durante o
período de discussão pública, não foi apresentada qualquer observação ou reclamação à proposta de
regulamento apresentado.

Posto a votação o Regulamento de edificação em Espaço rural foi o mesmo aprovado por
unanimidade, com dezassete votos a favor.

5 - Discussão e Votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 2010/2013
Presente nesta sessão da Assembleia Municipal o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, Plano
Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes para o ano de dois mil e doze, nos termos
da alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 11 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro.
O senhor Presidente começou por fazer uma breve abordagem ao conteúdo destes documentos
previsionais, referindo que este ano o mesmo sofreu uma redução de 5 %, das transferências do
Estado, relativamente ao ano anterior, e de 10% em relação ao ano de 2010. Pelo que a sua execução
exigirá uma grande ponderação na escolha das prioridades a executar. Salientou ainda que as
despesas com pessoal, abastecimento, saneamento, resíduos, escolas, transportes escolares e obras
por concluir, absorvem grande parte do orçamento. O senhor Presidente referiu ainda que a
proposta do orçamento para o ano de dois mil e doze atinge tanto na receita como na despesa o
valor de nove milhões, oitocentos cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e dois euros. As
Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e doze cifram-se em cinco milhões, seiscentos e
vinte e seis mil, seiscentos e quinze euros, cabendo ao Plano Plurianual de Investimento o valor de
dois milhões, seiscentos trinta e oito mil, duzentos e cinquenta euros e ao Plano de Atividades mais
Relevantes o valor de dois milhões, novecentos oitenta e oito mil, trezentos sessenta e cinco euros.
O orçamento inclui ainda o Mapa do Pessoal para o ano de dois mil e doze, elaborado nos termos do
art.º 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.
Esclarecidas as dúvidas dos membros desta Assembleia, foram submetidos estes documentos à
votação, tendo sido aprovados por maioria, com quinze votos a favor e duas abstenções.

