ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
(Sessão de 29/02/2008)

Dr. Mário Teodózio Fernandes, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-aNova, 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 a realizar no Auditório Municipal, no próximo dia 29 (vinte e nove) de Fevereiro 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 do Senhor Presidente da Câmara sobre a Actividade Municipal.
2. 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2008.
3. Autorização para a contratação de Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo.
4. Autorização de uma Adenda aos Protocolos de 2007, celebrados com as Juntas de
Freguesia de Sobreira Formosa, Alvito da Beira e Montes da Senhora.
5. Aprovação da Proposta de Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças do Município de
Proença-a-Nova (Alteração).
III – Intervenções do Público

Proença-a-Nova, 18 de Fevereiro de 2008.

O Presidente da Assembleia Municipal,
(Mário Teodózio Fernandes)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(Sessão de 29/02/2008)

2. 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2008. O senhor
Presidente explicou aos presentes quais as verbas incluídas nesta 1.ª Revisão e que
serviram de reforço a algumas obras já previstas para o ano de 2008. Prestados os
esclarecimentos solicitados e posta a votação esta proposta foi aprovada, por maioria,
com treze votos a favor e sete abstenções.

3. Autorização para a contratação de Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo,
no valor total de dois milhões e novecentos mil Euros a contratar com o Banco
Santander Totta S.A. Alguns dos presentes colocaram algumas dúvidas sobre a aplicação
do referido empréstimo. O senhor Presidente esclareceu os intervenientes explicando que
este empréstimo se distribuía por três obras importantes para o desenvolvimento do
Concelho. Um milhão de Euros para a empreitada de Construção da Variante Sul a
Proença-a-Nova; um milhão de Euros para a obra de Renaturalização do Ribeiro de Santa
Margarida e Requalificação da área envolvente e novecentos mil euros para investir nas
antigas instalações da Sotima, hoje designada por Área Industrial Vale Serrão – Centro
Empresarial de Proença-a-Nova, ou na participação do capital social da Sociedade que
vier a ser constituída para a Gestão daquela área. Posta a votação foi aprovada, por
maioria, com treze votos a favor e sete abstenções.

4. Autorização de uma adenda aos Protocolos de 2007, celebrados com as Juntas de
Freguesia de Sobreira formosa, Alvito da Beira e Montes da Senhora. Explicado que
se tratava da continuidade dos Protocolos celebrados em 2007 e posto à votação a mesma
foi aprovada por unanimidade.

5. Aprovação da Proposta de regulamento da Tabela de Taxas e Licenças do Município
de Proença-a-Nova (Alteração). Foram informados todos os presentes que se tratava de
incluir na Tabela já em vigor algumas taxas resultantes da transferência de competências
para os Municípios, que a proposta tinha sido sujeita apreciação pública, sem qualquer
reclamação. Posta a votação pelo Presidente da Mesa foi aprovada por unanimidade.

