ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
(Sessão de 25/09/2009)
Dr. Mário Teodózio Fernandes, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto no(s) art.º(s) 49.º e 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 14.º do
Regimento desta Assembleia, convoco este Órgão para uma sessão ordinária a realizar nas novas
instalações dos Paços do Concelho, no próximo dia 25 (vinte e cinco) de Setembro do corrente ano,
pelas 14:30 (catorze horas e trinta minutos), com a seguinte ordem de trabalhos:

I – Período de “Antes da Ordem do Dia”
II – Período da “Ordem do Dia”
1- Apreciação da informação Senhor Presidente da Câmara sobre a Actividade Municipal.
2- 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal desta Autarquia, para o ano 2009.
3- Adesão deste Município à ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias
do Xisto.
4- Aprovação Regulamento do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes.
III – Intervenções do Público

Proença-a-Nova, 15 de Setembro de 2009.

O Presidente da Assembleia Municipal,

(Mário Teodózio Fernandes)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(Sessão de 25/09/2009)
1- 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal desta Autarquia, para o ano 2009. Presente a primeira
alteração ao mapa de Pessoal desta autarquia para o ano de dois mil e nove. O Senhor
Presidente explicou que a necessidade desta alteração se deve ao facto da abertura do Gabinete
dos Julgados de Paz, onde é necessário, prover um posto de Trabalho. Posta a votação foi
aprovada por unanimidade.

2- Adesão deste Município à ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das
Aldeias do Xisto. Considerando que nos encontramos inseridos na rede das aldeias de Xisto e
que esta Agência tem por base a criação de uma plataforma de cooperação regional, intermunicipal capaz de valorizar os recursos endógenos, fomentando o desenvolvimento local,
económico e social da comunidade e do território do Pinhal Interior, a Câmara achou por bem
aderir à mesma. Posta a votação foi aprovada por unanimidade.

3- Aprovação Regulamento do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes. Tratase de algumas alterações pontuais feitas ao regulamento do Centro Intermunicipal de recolha de
Animais Errantes, aprovado em trinta de Junho de dois mil e seis. Posta a votação foi aprovado
por unanimidade.

4- Aprovação da minuta da acta desta reunião. Considerando tratar-se da última reunião desta
Assembleia, neste mandato, foi por unanimidade deliberado aprovar a acta desta reunião em
minuta, por todos os membros presentes nesta Sessão. Posta a votação foi aprovada por
unanimidade.

