DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(nos termos do n.º 3 do art.º 92º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18/09)

No dia 14 de dezembro de 2012, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 49.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação
da Lei n.º 5-A/2001, de 11 de janeiro.----------------------------------------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 92.º da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta os textos das
seguintes deliberações.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Discussão e aprovação da proposta de alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços
Municipais
Nos termos previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi aprovada por unanimidade, a proposta
de alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, designadamente os artigos
21.º a 24.º,. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Atribuição de despesas de representação a cargos de direção intermédia de 2º grau.
Nos termos do artigo 24.º da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi aprovado por unanimidade atribuir
despesas de representação à Chefe de Divisão do Município, no valor mensal de € 194,79 (cento e
noventa e quatro euros e setenta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------

6. Aprovação do Orçamento para 2013 e Grandes Opções do Plano
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art.º 53.º, da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei
n.º 5/2002, de 11 de janeiro, foi aprovado por maioria, o Orçamento Grandes Opções do Plano para
2013, com dezasseis votos a favor, e quatro abstenções dos deputados: Jorge Manuel Nogueira Tomé;

Maria da Conceição Fernandes Cardoso Alves; Francisco José Manso Agostinho e Carlos Manuel Ribeiro
Gonçalves.

7. Autorização prévia genérica no âmbito da Lei dos Compromissos. ------------------------------------Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro foi deliberado por unanimidade, conceder autorização prévia genérica de assunção

de compromissos plurianuais por parte da Câmara Municipal nos exatos termos
apresentados.

8. Autorização de compromissos plurianuais
Dando cumprimento ao previsto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a Assembleia
Municipal aprovou, por unanimidade, a assunção do compromisso plurianual relativo à empreitada
de Construção do Parque de Mercados e Feiras de Sobreira Formosa e da Rede de Saneamento da
Moita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. PEPA – Parque Empresarial de Proença-a-Nova, E.M., S.A. – Proposta de dissolução e
internalização
Tendo sido apreciada e votada a proposta da Câmara Municipal de Proença-a-Nova relativa à
dissolução da sociedade anónima unipessoal de capitais públicos de âmbito municipal que gira sob a
firma “PEPA - PARQUE EMPRESARIAL DE PROENÇA-A-NOVA, E.M., S.A.”, foi a mesma aprovada por
unanimidade, nos precisos termos apresentados.------------------------------------------------------------

10.1

Equilíbrio de contas – transferência para cobertura de resultados

Considerando o balanço e demonstração de resultados previsional para o ano de 2012, foi deliberado
por unanimidade aprovar a cobertura de resultados no valor estimado de € 342.517.50 (trezentos e
quarenta e dois mil, quinhentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos), devendo ser efetuada uma
transferência de € 200.000 (duzentos mil euros) até ao final do corrente ano, e o remanescente após

encerramento de contas, pelo diferencial que resultar do resultado líquido do exercício e da
transferência já realizada.------------------------------------------------------------------------------------------

10.2

Relatório

Tendo sido apreciado e votado o Relatório de enquadramento da empresa “Proençatur – Empresa de
Turismo E.M.”, que informa as ações entretanto tomadas e a tomar, bem como as premissas que se
consideram necessárias para salvaguardar todo o processo, foi o mesmo aprovado por unanimidade.

11.Aprovação da 1.ª revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013
No seguimento da proposta de dissolução e internalização da empresa Pepa – Parque Empresarial de
Proença-a-Nova, E.M. S.A., foi aprovado por unanimidade a 1.ª revisão às Grandes Opções do Plano e
Orçamento para 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------

12.Proposta de reconfiguração do mapa judiciário
A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal que propõe que
seja emitido parecer favorável à transferência de Proença-a-Nova da Comarca da Sertã para a
comarca de Oleiros, possibilitando assim uma reconfiguração do mapa judiciário que melhor se
ajuste às necessidades das populações da região, bem como alargar a circunscrição territorial do
Julgado de Paz de Proença-a-Nova à área territorial do Município de Oleiros, fixando-se a sua sede no
concelho de Proença-a-Nova. ------------------------------------------------------------------------------------A aprovação desta proposta, contém implícita a garantia de transportes públicos entre Proença e
Oleiros, pelo Município de Oleiros, nos dias de funcionamento do tribunal. ----------------------------------Paços do Concelho, 14 de dezembro de 2012

Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 14 de dezembro de 2012.

