ASSEMBLEIA MUNICIPAL
amunicipal@cm-proencanova.pt

ORDEM DE TRABALHOS
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto nos artigos 49.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 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 34.º do Regimento desta Assembleia, informa que a sessão ordinária a realizar nos Paços
do Concelho, no próximo dia 14 de setembro, pelas 15:00 horas, terá a seguinte ordem de trabalhos:
I-

Período de “Antes da Ordem do Dia”.

II - Período da “Ordem do Dia”:
1. Aprovação da acta de reunião da assembleia realizada em 8 de junho de 2012;
2. Apreciação da informação do senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal;
3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação de participação variável
do Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) para 2013;
4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do Imposto
sobre Imóveis (IMI) a cobrar no ano 2013;
5. Discussão e aprovação da alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação
do Concelho de Proença-a-Nova;
6. Redução de trabalhadores na Autarquia de Proença-a-Nova e abertura de procedimentos
concursais para provimento de postos de trabalho;
7. Análise e apreciação do Relatório de Auditor Externo relativo ao 1.º semestre de 2012;
8. Compromisso plurianual – Atribuição de bolsas de estudo relativas ao ano letivo 2012/2013;
9. Autorização prévia genérica no âmbito da Lei dos Compromissos;
10.Reorganização administrativa territorial autárquica no Município de Proença-a-Nova;
11.Regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e despacho do
Secretário de Estado do Orçamento.
III - Período de “Intervenção do Público”.
Paços do Concelho, 10 de setembro de 2012
O Presidente da Assembleia Municipal,
(Arnaldo José Ribeiro da Cruz)

