ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016
No dia 30 de junho de 2016, reuniu no edifício dos Paços do Concelho, 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:

3. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas - Ano 2015
Presente na sessão, a consolidação de contas do Município inerentes ao ano de 2015, aprovadas por
unanimidade, na reunião do órgão executivo de 20/06/2016, em cumprimento do disposto nos
artigos 75.º e 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
Analisados os referidos documentos de prestação de contas consolidadas, designadamente, o
Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Fluxos de Caixa e respetivos
Anexos, bem como a Certificação Legal de Contas e o parecer sobre as mesmas, apresentado pela
sociedade de revisores oficias de contas, foram as contas consolidadas do Município de Proença-aNova, referentes ao ano financeiro de 2015, aprovadas por unanimidade, em cumprimento do
disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 76.º da citada legislação.

4. Compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de competências
Presente na sessão informação relativa aos compromissos plurianuais aprovados ao abrigo da
delegação de competências, nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

5. Serviço Público de Transporte de Passageiros - Delegação de competências na CIMBB
Presente na sessão proposta da câmara municipal em conformidade com a alínea ccc) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no sentido se serem delegadas as suas
competências como Autoridade de Transporte, previstas no artigo 4.º do Anexo da Lei n.º 52/2015
de 9 de junho, na entidade intermunicipal na qual se encontra inserida. Comunidade Intermunicipal
da Beira Baixa (CIMBB).
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ao abrigo da alínea K) do n.º 1 do artigo 25.º e
artigos 116.º e ss. do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de
contratos de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a Comunidade Intermunicipal
da Beira Baixa (CIMBB).

6. Concessão da Medalha de Ouro - Ratificação
Nos termos do artigo 4.º do Regulamento Municipal sobre Atribuição de Medalhas e Galardões do
Município de Proença-a-Nova foi deliberado por unanimidade ratificar a concessão da Medalha de
Ouro atribuída ao Engenheiro João Paulo Marçal Lopes Catarino.

Paços do Concelho, 30 de junho de 2016

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

