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 22 de fevereiro de 2013, 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 tomadas.

3.

Aprovação da 2.ª Revisão ao 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 aprovada por maioria a 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do
Plano para 2013.

Aprovada com catorze votos a favor e cinco abstenções dos deputados Joaquim Calado Mendes: Maria
da Conceição Alves; Jorge Tomé; e os Presidentes de Junta Carlos Gonçalves e Francisco Agostinho

4.

Aprovação do relatório de liquidação e contas finais da PEPA, EM, SA

Dando cumprimento à Deliberação da Assembleia Municipal de 14 de dezembro de 2012, no sentido da
dissolução em simultâneo com a liquidação da “PEPA, E.M., S.A.” por transmissão global para a
entidade pública participante o Município de Proença-a-Nova, foi aprovado por unanimidade o
respetivo relatório de liquidação e contas finais.

5.

PROENÇATUR, E.M.:

5.1 Aceitação da doação da parte do capital social da Santa Casa da Misericórdia de Proença-aNova a favor do Município de Proença-a-Nova. ------------------------------------------------------Apreciada e votada a Proposta da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, relativa à aceitação a
doação da parte do capital social da Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova a favor do
Município de Proença-a-Nova, foi a mesma aprovada por unanimidade. ________________

5.2 Alienação da totalidade do capital social da Proençatur, E.M.
Apreciada e votada a proposta da Câmara Municipal, relativa à alienação da totalidade do capital social
da Proençatur – Empresa de Turismo E.M., bem como da cozinha e da tenda que funcionam como
apoio ao estabelecimento hoteleiro denominado “Hotel das Amoras”, foi a mesma aprovada por
unanimidade nos precisos termos apresentada, aprovando-se o programa de procedimento de hasta
pública, com uma base de licitação de € 700.000,00 (setecentos mil euros),

Paços do Concelho, 22 de fevereiro de 2013

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz.

