ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 28/06/2018
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 28 de junho 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. Adesão do Município ao Pacto de Autarcas
Presente informação relativa ao Pacto de Autarcas, a mesma foi aprovada por unanimidade, nos
termos da alínea K) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Foi deliberado, ainda, por unanimidade mandatar o Sr.º Presidente da Câmara Municipal para
representar o Município na Outorga do Pacto de Autarcas.
4. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas - Ano 2017
Presente na sessão, a consolidação de contas do Município relativa ao ano de 2017, aprovadas,
por unanimidade na reunião da câmara municipal de 18/06/2018, em cumprimento do disposto
nos artigos 75.º e 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
Analisados os documentos, 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 oficiais de contas, foram as
contas consolidadas do Município de Proença-a-Nova, referentes ao ano financeiro de 2017,
aprovadas por maioria, com cinco abstenções, em cumprimento do previsto nos n.ºs 2 e 3 do
artigo 76.º da citada legislação.
5. Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários - Contratos Emprego Inserção
Presente informação inerente ao programa de regularização extraordinária dos vínculos
precários-Contratos Emprego Inserção, no sentido de se proceder à 2.ª alteração ao mapa de
pessoal de 2018, conducente à criação de um novo posto de trabalho a prover no Sector de Obras
e Serviços Municipais.
Colocada a votação nos termos e para os efeitos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e no n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 112/2017, de
29 de dezembro, a proposta de alteração foi aprovada por unanimidade.
6. Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Empresarial-Ratificação
Presente proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara de homenagem póstuma a Daniel
Lourenço, de acordo com a qual foi atribuída nos termos do artigo 16.º do Regulamento
Municipal sobre Atribuição de Medalhas e Galardões do Município de Proença-a-Nova, a Medalha
Municipal de Mérito Empresarial.
Colocada a votação, a proposta foi ratificada por unanimidade.
O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino

