Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 30/06/2021
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 30 de junho de 2021, reuniu no Auditório da Biblioteca Municipal, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, 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:------------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta para apreciação e aprovação dos Documentos de Prestação de Contas - Ano 2020 Processo n.º 2021/150.20.404/1 -----------------------------------------------------------------------------------------Presentes para apreciação e aprovação os documentos de prestação de contas do Município,
referentes ao ano dois mil e vinte, elaboradas de acordo com o novo referencial contabilístico, o
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP). ------------------------Da análise aos documentos verifica-se que à data de 31/12/2020: ----------------------------------------------O Total do ativo é: € 47.158.390,05; -------------------------------------------------------------------------------------O Património Líquido é: € 44.069.060,29; ------------------------------------------------------------------------------O Passivo é: € 3.089.329,76; -----------------------------------------------------------------------------------------------Os Rendimentos (DR) são: € 10.594.832,41; ---------------------------------------------------------------------------Os Gastos (DR) são: € 11.914.785,19; ------------------------------------------------------------------------------------O Resultado líquido é: € - 1.319.952,78; --------------------------------------------------------------------------------Os Recebimentos (DFC) são: € 11.621.468,47; ------------------------------------------------------------------------Os Pagamentos (DFC) são: € 10.315.486,31; ---------------------------------------------------------------------------Os Recebimentos (DDO) são: € 12.926.882,71; -----------------------------------------------------------------------Os Pagamentos (DDO) são: € 10.241.943,08; --------------------------------------------------------------------------O Saldo inicial (01/01/2020) é: € 1.626.458,19; -----------------------------------------------------------------------O Saldo final (31/12/2020) é: € 2.932.422,95; -------------------------------------------------------------------------O Saldo inicial de operações orçamentais (01/01/2020) é: € 1.357.866,83; -----------------------------------O Saldo final de operações orçamentais (31/12/2020) é: € 2.684.939,63; -------------------------------------O Saldo inicial de operações de tesouraria (01/01/2020) é: € 268.591,36; ------------------------------------O Saldo final de operações de tesouraria (31/12/2020) é: € 247.483,32; --------------------------------------O grau de execução da receita é: 91,10%; ------------------------------------------------------------------------------O grau de execução da despesa é: 71,904%. ---------------------------------------------------------------------------Colocada a votação os documentos de prestação de contas foram aprovados por maioria com 4
abstenções. Ao abrigo da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Proposta para apreciação e aprovação da Prestação de Contas Consolidadas - Ano 2020 Processo n.º 2021/150.20.404/1 -----------------------------------------------------------------------------------------Presente o documento de Prestação de Contas Consolidadas, relativas ao ano 2020, elaboradas de
acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas - SNC-AP. -----Da análise aos documentos verifica-se que à data de 31/12/2020: ----------------------------------------------O Total do ativo é: € 47.547.185,08; -------------------------------------------------------------------------------------O Património Líquido é: € 44.259.112,31; ------------------------------------------------------------------------------O Passivo é: € 3.288.072,77; -----------------------------------------------------------------------------------------------Os Rendimentos (DR) são: € 10.713.491.45; ---------------------------------------------------------------------------Os Gastos (DR) são: € 12.054.185,38; ------------------------------------------------------------------------------------O Resultado líquido é: € - 1.340.693,93; --------------------------------------------------------------------------------O Saldo inicial (01/01/2020) é: € 1.779.260,59; -----------------------------------------------------------------------O Saldo final (31/12/2020) é: € 3.076.029,13; -------------------------------------------------------------------------O Saldo inicial de operações orçamentais (01/01/2020) é: € 1.357.866,83; -----------------------------------O Saldo final de operações orçamentais (31/12/2020) é: € 2.828.545,81; -------------------------------------O Saldo inicial de operações de tesouraria (01/01/2020) é: € 268.591,36; ------------------------------------O Saldo final de operações de tesouraria (31/12/2020) é: € 247.483,32; --------------------------------------De acordo com o disposto n.º 3 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, foi documento
de Prestação de Contas Consolidadas relativas ao ano 2020, apreciado e aprovado por maioria com 4
abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino
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