DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(nos termos do n.º 3 do art.º 92º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18/09)
1 - Aprovação da ata da sessão da assembleia municipal realizada em 23 de abril de 2012.
Feita a leitura da ata da sessão anterior a mesma foi aprovada por maioria, com cinco abstenções.
4 - Análise e votação do documento de prestação de contas consolidadas do ano financeiro de
2011.
A consolidação de contas nos Municípios surge como um passo necessário para melhorar a
informação contabilística prestada pela administração local, esta ferramenta de gestão tem como
objetivo elaborar as demonstrações económicas e financeiras de um conjunto de entidades ligadas
entre si como se de uma única entidade se tratasse, procurando dar uma imagem verdadeira e
apropriada da situação financeira e dos resultados do grupo municipal.
Assim as demonstrações financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas, de acordo com
o estabelecido na Portaria n.º 474/2010, de 15 de Junho, através da qual foi aprovada “Orientação
genérica relativa à consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo” e art.º 47.º
da LFL, devendo ser submetidas a apreciação da Câmara e Assembleia municipal, sendo
posteriormente publicadas de harmonia com o previsto no artigo 49.º da LFL.
Relativamente ao perímetro de consolidação legalmente obrigatório do Município de Proença-aNova este é constituído pelas entidades por este participadas, de forma direta ou indireta, em 100%
do capital, e que fazem parte integrante do Setor Empresarial Local, à data de 31 de Dezembro do
exercício económico a consolidar, desta forma foi incluído neste perímetro a empresa municipal
PEPA-Parque Empresarial de Proença-a-Nova, E.M. S.A.
Analisadas as contas consolidadas referentes ao ano de 2011, esclarecidas as dúvidas, posta a
votação foram aprovadas por maioria com cinco abstenções, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º LFL.
6 - Atribuição de encargo plurianual relativo aos transportes e refeições para o ano letivo de
2012/2013, previstas no artigo 15.º, n.º 1, al. a) e b) da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro - Câmara
Municipal.
Dando cumprimento ao previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei de Compromissos e
Pagamentos em Atraso (LPCA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal
enviou à Assembleia Municipal os encargos plurianuais relativos aos procedimentos referentes aos
transportes escolares, bem como os relativos às refeições para o ano letivo de 2012/2013.
Posta a votação foi aprovada por unanimidade.

Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 23 de abril de 2012

