ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
(Sessão de 30/04/2008)
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 no Auditório
Municipal, no próximo dia 30 (trinta) de Abril 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- Análise e votação de documentos de Prestação de Contas / 2007; Balanço e Demonstração
de Resultados; Execução Orçamental; Anexos às Demonstrações Financeiras e Relatórios de
Gestão.
3- Autorizar o Município de Proença-a-Nova a integrar-se na Associação de Municípios do
Pinhal Interior Sul, como Associação de Municípios de fins específicos.
4- Autorização de protocolo entre a Lena Ambiente – Gestão de Resíduos S.A. e a Câmara
Municipal de Proença-a-Nova.
Acordo Parassocial no que concerne à Sociedade PEPA – Parque Empresarial de Proença-aNova S.A.
III – Intervenções do Público

Proença-a-Nova, 16 de Abril de 2008.

O Presidente da Assembleia Municipal,

(Mário Teodózio Fernandes)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(Sessão de 30/04/2008)
2- Análise e Votação de Prestação de Contas/2007; Balanço e Demonstração de Resultados;
Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações Financeiras e Relatórios de Gestão. Da
análise dos respectivos documentos, todos os intervenientes concordaram que os mesmos
reflectem o que na realidade se fez durante o ano de dois mil e sete. Posto a votação o mesmo
foi aprovado por maioria com doze votos a favor e sete abstenções.

3- Autorizar o Município de Proença-a-Nova a integrar-se na Associação de Municípios do
Pinhal Interior Sul, como associação de municípios de fins específicos. O senhor Presidente
da Câmara explicou a todos os presentes, a necessidade de criação desta Associação para fins
específicos, nomeadamente nas candidaturas ao QREN e respectivos fundos. Posta a votação foi
aprovada por unanimidade.

4- Autorização de protocolo entre a Lena Ambiente – gestão de resíduos S.A. e a Câmara
Municipal de Proença-a-Nova.
Acordo Parassocial no que concerne à Sociedade PEPA – Parque Empresarial de Proençaa-Nova S. A. O senhor Presidente da Câmara prestou todos os esclarecimentos que lhe foram
solicitados pela Assembleia. Posto a votação o Protocolo celebrado entre a Lena Ambiente –
gestão de resíduos S.A. e a Câmara Municipal de Proença-a-Nova foi aprovado por
unanimidade. Relativamente ao Acordo Parassocial que regula a relação entre as partes e
considerando o modo explícito como está redigido o mesmo foi aprovado também por
unanimidade.

