ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES EM MINUTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2013

Nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n.º 05-A/2002, de 11 de janeiro, a Assembleia Municipal deliberou aprovar em minuta
o texto das seguintes deliberações:

4. Discussão e votação do projeto de “Regulamento Municipal de alienação de lotes para
promover a fixação de pessoas no Concelho de Proença-a-Nova”
Foi presente à Assembleia Municipal o Projeto de Regulamento Municipal de alienação de lotes para
promover a fixação de pessoas no Concelho de Proença-a-Nova e respetivo relatório de ponderação
de resultados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conforme decorre do relatório, dentro do período de participação pública não foram recebidas
quaisquer sugestões, pelo que o regulamento submetido à Assembleia Municipal não contempla
alterações em relação ao projeto submetido a consulta pública. ------------------------------------------------Submetido a votação o Projeto de Regulamento Municipal de alienação de lotes para promover a
fixação de pessoas no Concelho de Proença-a-Nova, foi o mesmo aprovado por unanimidade. ----------

5. Compromisso plurianual - Rede de Saneamento de Moitas
Atenta a deliberação da Assembleia Municipal de 14 de dezembro de 2012 e dando cumprimento ao
previsto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de
compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, a Assembleia Municipal tomou
conhecimento e aprovou por unanimidade a alteração da assunção do compromisso plurianual da
empreitada designada “Rede de Saneamento em Moitas”: -------------------------------------------------------- ANO DE 2013 - € 387.211,06, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------ ANO DE 2014 - € 38.390,39, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------

6. Discussão e votação dos documentos de prestação de contas/2012: Balanço, Demonstração de
resultados; Execução Orçamental; Demonstrações Financeiras e Relatório de Gestão
Nos termos do artigo 53.º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, foi presente para apreciação e
aprovação por parte da Assembleia Municipal os documentos de Prestação de Contas relativos ao
exercício de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente fez um balanço dos resultados do ano de 2012, balanço esse que se encontra
patente nos documentos submetidos à apreciação da Assembleia Municipal. O Município registou
uma boa execução orçamental, sendo que do lado da receita foi executado o valor de €
10.764.435,59, representando uma execução de 93,23%, e no lado da despesa o valor de €
9.761.347,69, representando uma execução de 84,57%. -----------------------------------------------------------Submetidos a votação os documentos de Prestação de Contas 2012 - Balanço, Demonstração de
Resultados; Execução Orçamental e Relatório de Gestão - foram os mesmos aprovados por maioria,

com a abstenção dos deputados Jorge Tomé; Maria da Conceição Alves; Carlos Manuel Ribeiro
Gonçalves, Presidente de Junta e Francisco José Manso Agostinho, Presidente de Junta. ------------------

Paços do Concelho, 30 de abril de 2013

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

