ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016
No dia 29 de abril de 2016, reuniu no Centro Social, Recreativo e Cultural da Freguesia de Montes da
Senhora, a Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a presença dos membros indicados na respetiva ata da
sessão.
Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, e por ter sido deliberado pela maioria dos membros
presentes, foram aprovadas em minuta, as deliberações dos pontos que se transcrevem:

4. Documentos de Prestação de Contas-Ano 2015
Presente na sessão, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal os
documentos de Prestação de Contas inerentes ao exercício de 2015.
O senhor Presidente fez um balanço dos resultados do ano de 2015, balanço esse que se encontra
patente nos documentos submetidos à apreciação da Assembleia Municipal. O Município registou
uma boa execução orçamental, sendo que do lado da receita foi executado o valor de €
10.171.633,14, (dez milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e trinta e três euros e catorze
cêntimos) representando uma execução de 92,63%, e no lado da despesa o valor de € 9.625.510,35,
(nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dez euros e trinta e cinco cêntimos)
representando uma execução de 87,68%.
Submetido a votação os documentos de Prestação de Contas Ano 2015, foram os mesmos aprovados
por unanimidade.

5. Análise e aprovação da alteração ao Regimento da Assembleia Municipal
Presente na sessão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, a proposta de Alteração ao Regimento da Assembleia Municipal.
Colocada a votação foi aprovado por unanimidade.

Paços do Concelho, 29 de abril de 2016

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

