ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014
No dia 27 de junho de 2014, reuniu em sessão ordinária, no edifício Paços do Concelho, a Assembleia
Municipal de Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º 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 aprovados em minuta, as deliberações dos pontos que se transcrevem:

5. Delegação de competências dos municípios nas freguesias
No âmbito da delegação de competências nas freguesias, foi presente à sessão, o despacho do S.º
Presidente da Câmara, de 11/06/2014, bem como a proposta, datada de 04/06/2014, e as respetivas
minutas do acordo de execução a celebrar com as Juntas de Freguesia de Montes da Senhora, União
de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral, S. Pedro do Esteval e União de Freguesias de Sobreira
Formosa e Alvito da Beira, documentos aprovados por unanimidade, na reunião do órgão executivo
de 16/06/2014.
Considerando que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, autorizar a
celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de execução entre a Câmara e
as Juntas de Freguesia, conforme disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e do citado diploma
legal, o órgão deliberativo autorizou, por unanimidade, a celebração dos respetivos acordos de
execução para a concretização da delegação de competências nas Juntas de Freguesia, bem como,
autorizou a assunção do respetivo compromisso plurianual.

6. Consolidação das contas do município relativas ao ano de 2013
Presente na sessão, a consolidação de contas do Município relativas ao ano de 2013, aprovadas, por
unanimidade, na reunião do órgão executivo de 16/06/2014, em cumprimento do disposto nos
artigos 75.º e 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
Apreciados os referidos documentos de prestação de contas consolidadas, nomeadamente 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, inerentes ao ano financeiro de 2013, aprovadas por unanimidade, em cumprimento do
disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 76.º da citada legislação.

Paços do Concelho, 27 de junho de 2014

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

