ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 30/04/2018
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 30 de abril de 2018, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, em sessão ordinária, 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 de sessão.
Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada Lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das
seguintes deliberações tomadas.
3. 2.ª Revisão do Orçamento 2018 e Grandes Opções do Plano
Presente a 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a mesma foi aprovada por
maioria, com quatro abstenções, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
4. Documentos de prestação de contas - Ano 2017
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 2017
O senhor Presidente fez um balanço dos resultados do ano de 2017, balanço esse que se encontra
patente nos documentos submetidos à apreciação da Assembleia Municipal. O Município registou
uma boa execução orçamental, do lado da receita o valor de € 12.390.819,34 representando uma
execução de 92,679 %, e do lado da despesa o valor de € 10.965.756,00 representando uma
execução de 82,038 %.
Submetido a votação os documentos de Prestação de Contas Ano 2017, foram os mesmos
aprovados por maioria, com quatro abstenções.
5. Análise e aprovação dos Acordos de Execução
Presente sob proposta da Câmara Municipal Acordo de Execução a outorgar com a Freguesia de
Montes da Senhora para a concretização da delegação legal de competências.
Colocado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, nos termos da alínea K) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Presente sob proposta da Câmara Municipal Acordo de Execução a outorgar com a Freguesia de S.
Pedro do Esteval para a concretização da delegação legal de competências.
Colocado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, nos termos da alínea K) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Presente sob proposta da Câmara Municipal Acordo de Execução a outorgar com a União de
Freguesias de Proença-a-Nova e Peral para concretização da delegação legal de competências.
Colocado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, nos termos da alínea K) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Presente sob proposta da Câmara Municipal Acordo de Execução a outorgar com a União de
Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira para concretização da delegação legal de
competências.
Colocado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, nos termos da alínea K) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
6. Adesão à Associação Nacional das Assembleias Municipais
Presente sob proposta da Câmara Municipal a adesão definitiva do Município à Associação
Nacional de Assembleias Municipais, a mesma foi aprovada por unanimidade.

O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino

