ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
(Sessão de 07/12/2007)

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 07 (sete) de Dezembro 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 informação Senhor Presidente da Câmara sobre a Actividade Municipal.
2. Reconhecimento do interesse público de forma a garantir o seu enquadramento no regime
de excepções da RAN (Reserva Agrícola Nacional), para construção da Variante Sul a
Proença-a-Nova.
3. Proposta de Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação no Município de
Proença-a-Nova.
4. Participação do Município no I.R.S. nos termos do art.º 20.º da Lei n.º 2/2007.
5. Análise e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2008.
III – Intervenções do Público

Proença-a-Nova, 26 de Novembro de 2007.

O Presidente da Assembleia Municipal,
(Mário Teodózio Fernandes)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA NA SESSÃO DO ÓRGÃO
DELIBERATIVO
Sessão de 07/12/2007

2 - Reconhecimento do interesse público de forma a garantir o seu enquadramento no
regime de excepções da RAN (Reserva Agrícola Nacional), para construção da Variante
Sul a Proença-a-Nova.
Prestados os esclarecimentos solicitados e posta a votação, esta proposta foi aprovada por
unanimidade.

3 - Proposta de Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação no Município
de Proença-a-Nova.
Aprovada por unanimidade.

4 - Participação do Município no I.R.S. nos termos do art.º 20.º da Lei n.º 2/2007.
O senhor Presidente da Câmara expôs as razões pelas quais a Câmara por unanimidade
apresentou esta proposta. Depois de alguma troca de ideias e alguma controvérsia, posta a
votação, foi aprovado por unanimidade o valor da participação.

5 - Análise e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2008.
O senhor Presidente da Câmara expôs as Grandes Linhas do Plano, de acordo com toda a
actividade Municipal desenvolvida até agora e prevista para o próximo ano. Colocadas
algumas questões, foram esclarecidas pontualmente. Posto a votação foi aprovado por maioria
com sete abstenções.

O texto desta deliberação foi aprovado em minuta por unanimidade.

