ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2013

No dia 20 de dezembro de 2013, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 28.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, a Assembleia aprovou, por unanimidade, em minuta
os textos das seguintes deliberações tomadas.

1. Análise e aprovação do Regimento da Assembleia Municipal
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o plenário
aprovou, por unanimidade, o Regimento da Assembleia Municipal com as alterações propostas, que
entra imediatamente em vigor e do qual deverá ser enviada uma cópia a todos os membros da
Assembleia.

5. Compromissos Plurianuais - Delegação de Competências
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 (LCPA), foi presente à Assembleia Municipal proposta de autorização prévia genérica de
assunção de compromissos plurianuais por parte da Câmara Municipal.
Submetido a votação, foi deliberado, por unanimidade, conceder autorização prévia genérica de
assunção de compromissos plurianuais por parte da Câmara Municipal nos exatos termos
apresentados.

8. Propostas de autorização para abertura de 1 procedimento concursal por tempo indeterminado
(Técnico Superior - Topografia) e para recurso à utilização de reserva de recrutamento interno
(Assistente Operacional - Pedreiro)
Foi presente à Assembleia Municipal proposta de abertura de procedimentos concursais de
recrutamento com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de:
1 Técnico Superior - Topografia
1 Assistente Operacional - Pedreiro
Verificados os requisitos cumulativos previstos no n.º 2 do artigo 66.º da Lei de Orçamento do
Estado, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimentos concursais de
recrutamento com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para os postos de trabalho
supra referidos.

9. Abertura de procedimento concursal para provimento de um lugar de direção intermédia 3.º
grau - Setor Contabilidade e Património
Compete à assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, definir as competências, a área,
os requisitos de recrutamento, entre os quais a exigência de licenciatura adequada e do período de
experiência profissional e remuneração respetiva, bem como deliberar sobre a composição do júri de
recrutamento, de acordo com o previsto no artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
Submetido a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento para
provimento de um lugar de direção intermédia de 3.º grau – Setor Contabilidade e Património -, nos
exatos termos previstos no aviso de abertura de concurso que foi presente à Assembleia Municipal.

10.Proençatur - Empresa de Turismo de Proença, E.M. - transferência para cobertura de resultados
Considerando o balanço e demonstração de resultados previsional para o ano de 2013, foi
deliberado, por unanimidade, aprovar a cobertura de resultados no valor estimado de € 317.017,21
(trezentos e dezassete mil, dezassete euros e vinte e um cêntimos), devendo ser efetuada uma
transferência de € 85.000 (oitenta e cinco 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.

11.Análise e aprovação de proposta de Regulamento do Parque Empresarial de Proença-a-Nova
Foi presente à Assembleia Municipal o Projeto de Regulamento do Parque Empresarial de Proença-aNova.
Nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Regulamento
do Parque Empresarial de Proença-a-Nova foi aprovado por unanimidade.

12.Proposta de isenção de IMT no Parque Empresarial de Proença-a-Nova
Foi presente à Assembleia Municipal proposta do órgão executivo para isenção de IMT no Parque
Empresarial de Proença-a-Nova.
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi aprovado
por unanimidade, conceder isenção do pagamento do imposto municipal sobre transações na área
do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova.

13.Taxa municipal de direitos de passagem 2014
Considerando que a taxa municipal de direitos de passagem iria repercutir-se nos consumidores que
utilizam as redes e serviços, dando origem a mais um encargo que agravaria a atual situação
financeira das famílias, o órgão executivo propôs que não se fixasse qualquer taxa para o ano de
2014.

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi aprovado,
por unanimidade, não fixar taxa municipal de direitos de passagem para o ano de 2014.

14.Ratificação do Regulamento do Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local - 2013”
Foi presente à Assembleia Municipal o Regulamento do Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio
Local - 2013.
Nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Regulamento
do Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local - 2013, foi ratificado por unanimidade.

15.Discussão e aprovação do Orçamento para 2014, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi aprovado
por unanimidade, o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2014.

Paços do Concelho, 20 de dezembro de 2013

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

