ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
(Sessão de 26/09/2008)
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 26 (vinte e seis) 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 do Senhor Presidente da Câmara sobre a Actividade Municipal.
2- 2.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do corrente ano.
3- Alteração do nome e dos estatutos da Associação de Municípios do Pinhal Interior Sul.
4- Ratificação Protocolos celebrados com as Juntas de freguesia sobre cobrança de água.
5- Nomeação de representante para integrar a Comissão de Acompanhamento para Revisão do
Plano Director Municipal (PDM), conforme o n.º 1 do art.º 7º da portaria 1474/07 de 16/11.
6- Deliberação nos termos do n.º 4 do art.º 112.º do Decreto-lei n.º 287/3 de 12 Novembro sobre
IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis).
7- Participação deste Município na Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal nos
termos do Decreto-Lei n.º 67/2008 de 10 de Abril.
8- Alteração da toponímia de Montes da Senhora/ Atribuição de Nome a nova rua.
III – Intervenções do Público

Proença-a-Nova, 16 de Setembro de 2008.

O Presidente da Assembleia Municipal,

(Mário Teodózio Fernandes)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(Sessão de 26/09/2008)
2- 2.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do corrente ano. O senhor
Presidente explicou a necessidade de se fazer esta revisão ao Orçamento e Grandes Opções do
Plano do corrente ano, pelo facto de se ter iniciado o pagamento das prestações do empréstimo,
para a Proençatur, a fim de se poderem efectuar transferências de capital. Posta a votação, esta
proposta foi aprovada por maioria, com doze votos a favor e sete abstenções.

3- Alteração do nome e dos estatutos da Associação de Municípios do Pinhal Interior Sul. O
senhor Presidente explicou tratar-se de uma alteração em virtude de ter saído nova legislação e a
mesma passar a designar-se por Comunidade Intermunicipal do Pinhal interior Sul. Posta a
votação foi aprovada por unanimidade a nova designação e os respectivos estatutos com
dezanove votos a favor. O senhor Presidente da Câmara propôs ainda que com carácter de
urgência, se a Assembleia assim o entender fossem já nesta reunião nomeados os três membros,
representativos do Concelho para integrarem a respectiva Assembleia Intermunicipal. Posta a
votação a urgência da deliberação, por não constar na Ordem do Dia foi aprovada por
unanimidade (dezanove votos). Discutido o assunto sobre a apresentação de duas listas foi
decidido efectuar-se apenas uma Lista A composta pelo Dr. Mário Teodósio Fernandes; Dr, Jorge
Manuel Nogueira Tomé e o Prof. Jorge Alves Cardoso. Em seguida procedeu-se à votação por
voto secreto, tendo sido aprovada com treze votos a favor, ou seja por unanimidade. Os
senhores Presidentes das Juntas de freguesia não votaram por não serem eleitos directamente,
conforme estipula o n.º 3 do art.º 11. Da lei n.º 45/208 de 27 de Agosto.

4- Ratificação Protocolos celebrados com as Juntas de freguesia sobre cobrança de água. O
senhor Presidente da Câmara explicou que face à nova legislação a necessidade de se facturar
mensalmente torna mais complicado o procedimento da cobrança, pelo que se pensou pedir a
colaboração das respectivas juntas de freguesia que se encontram mais perto da população.
Posta a votação esta ratificação foi aprovada por unanimidade.

5- Nomeação de representante para integrar a Comissão de Acompanhamento para Revisão
do Plano Director Municipal (PDM), conforme o n.º 1 do art.º 7º da portaria 1474/07 de 16/11.
Segundo a legislação em vigor é obrigatório haver um representante designado pela Assembleia
Municipal para fazer parte integrante da Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano
Director Municipal. Procedeu-se à sua nomeação por voto secreto tendo sido escolhido o
deputado Fernando Alves Martins, com dezassete votos a favor e dois votos brancos. Aprovada
por maioria.

6- Deliberação nos termos do n.º 4 do art.º 112.º do Decreto-lei n.º 287/3 de 12 Novembro
sobre IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis). O senhor Presidente informou os presentes que
havia sido deliberado em reunião de Câmara manter os valores anteriores. Foi feita uma pesquisa
nos Concelhos vizinhos e apenas um deles tem valores mais baixos e outros valores mais altos.
Posta a votação esta proposta foi aprovada por unanimidade.

7- Participação deste Município na Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal nos
termos do Decreto-Lei n.º 67/2008 de 10 de Abril. O senhor presidente da Câmara explicou
que nos termos da nova legislação acabaram todas as regiões de turismo que até hoje existiam.
Assim ficamos integrados a partir de agora na Entidade regional de Turismo do Centro de
Portugal que terá uma delegação em castelo branco que ficará a cargo da Naturtejo que
promoverá o desenvolvimento do turismo nesta região e da qual já somos Associados. Posta a
votação foi aprovada por unanimidade.

8- Alteração da toponímia de Montes da Senhora/ Atribuição de Nome a nova rua. Tratou-se de
uma proposta apresentada pela Comunidade da Freguesia de Montes da Senhora, representada
pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia em reunião ordinária da Câmara Municipal de
Proença-a-Nova. Pretende – se atribuir o nome do antigo Presidente daquela Junta, o senhor
José Pereira (Freixoeiro), à rua que tem o seu inicio na rua da Revolta e o terminus na Rua da
Fonte velha, sita em Montes da senhora. Considerando que se tratou de uma pessoa que durante
vinte anos se dedicou à causa pública com muita dedicação e empenho é justa tal homenagem.
Posta a votação foi aprovada por unanimidade.

