ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 26/06/2019
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 26 de junho de 2019, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I da Lei 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. Documento de Prestação de Contas Consolidadas - Ano 2018
Presente na sessão, a consolidação de contas do Município relativa ao ano de 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 pelo revisor oficial de contas, foram as contas
consolidadas do Município de Proença-a-Nova, referentes ao ano financeiro de 2018, aprovadas
por unanimidade. em cumprimento do previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 76.º da citada legislação.
4. Transferência de competências no domínio da educação - Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de
janeiro
Presente proposta da Câmara Municipal, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e
respetivo diploma de âmbito sectorial, propondo à Assembleia Municipal a decisão de pretender
exercer as competências previstas no:
Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30/01/2019, o qual concretiza o quadro de transferência de
competências para os órgãos municipais no domínio da educação, relativamente ao ano de 2019.
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta nos exatos termos em
que foi apresentada.
5. Nomeação do Auditor Externo
Presente na sessão, nos termos do n.º1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,
proposta do órgão executivo no sentido de ser nomeado o auditor externo responsável pela
certificação legal de contas, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade nomear Sandra Maria do
Nascimento Esteves Manso para o triénio 2019/2021.
6. Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal - Ratificação
Nos termos do artigo 9.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 Mérito Municipal atribuída a Ribeiro Farinha.
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