Câmara Municipal
|Registo n.º 8448

|Data 27/04/2022

|Processo n.º 2022/150.10.701/9

EDITAL N.º 11
João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo, presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, no
uso da competência que lhe é conferida pela alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo do disposto no artigo 56.º do mesmo diploma legal, torna
público as deliberações aprovadas em minuta na reunião extraordinária da Câmara Municipal
realizada no dia 22/04/2022:
1.1 Proposta para aprovação dos Documentos de Prestação de Contas-Ano 2021-Processo n.º
2022/150.20.404/2;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta do Sr.º Presidente registada sob o n.º 7875 de 19/04/2022, acompanhada da
informação da Divisão Financeira e Administrativa registada sob o n.º 7865 de 19/04/2022,
referentes aos Documentos de Prestação de Contas do ano 2021.
Tendo em conta, a entrada em vigor do novo referencial contabilístico, o Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), a 01/01/2020, o Município seguiu as
orientações inscritas no Modelo Único de Prestação de Contas das Entidades Públicas definido pela
Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e a Instrução Única de Prestação
de Contas definida pelo Tribunal de Contas.
O Senhor Presidente começou por fazer um breve resumo dos documentos agora em apreço,
nomeadamente a sua estrutura e os valores envolvidos tanto do orçamento inicial como do final, das
taxas de execução da receita e da despesa, do número de recursos humanos, pirâmide etária e o
impacto que irá ter e os valores com eles despendido assim como da aquisição de bens e serviços, da
aquisição de bens de capital e transferências, da situação do passivo e da capacidade de
endividamento do município. Fez ainda uma referência ao parecer emitido pela revisora oficial de
contas no qual se pode ler “tendo em conta as conclusões da Certificação Legal de Contas é meu
parecer que se aprovem os documentos de Prestação de Contas do Município de Proença-a-Nova,
relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2021.”
Da análise aos documentos verifica-se que à data de 31/12/2021:
O Total do ativo é: € 51.108.934,60;
O Património Líquido é: € 47.095.404,92;
O Passivo é: € 4.013.529,68;
Os Rendimentos (DR) são: € 11.644.856,36;
Os Gastos (DR) são: € 12.748.513,61;
O Resultado líquido é: € - 1.103.657,24;
Os Recebimentos (DDO) são: € 15.663.262,37;
Os Pagamentos (DDO) são: € 12.308247,57;
O Saldo inicial (01/01/2021) é: € 2.932.422,95;
O Saldo final (31/12/2021) é: € 3.594.796,57;
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O Saldo inicial de operações orçamentais (01/01/2021) é: € 2.684.939,63;
O Saldo final de operações orçamentais (31/12/2021) é: € 3.337.499,50;
O Saldo inicial de operações de tesouraria (01/01/2021) é: € 247.483,32;
O Saldo final de operações de tesouraria (31/12/2021) é: € 257.297,07;
O grau de execução da receita é: 94,73%
O grau de execução da despesa é: 74,6%.
Postos a votação, foram aprovados, por unanimidade, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os documentos de prestação de contas do ano
dois mil e vinte e um, que aqui se dão por integralmente reproduzidos ficando arquivados nos
documentos instrutórios desta reunião e disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados.
Mais deliberaram submete-los à apreciação e votação da Assembleia Municipal.
1.2 Proposta para aprovação do Projeto de Alteração do Regulamento do Parque Empresarial de
Proença-a-Nova-Processo n.º 2022/100.10.400/1; -----------------------------------------------------------------Presente proposta do Sr.º Presidente acompanhada da informação da Divisão Financeira e
Administrativa referentes ao projeto de alteração do Regulamento do Parque Empresarial de
Proença-a-Nova, que aqui se dá por reproduzido.
Decorrido o período de participação procedimental, previsto no artigo 98.º do Código do
Procedimento Administrativo, constata-se que não houve constituição de interessados e
consequente apresentação de contributos para a elaboração do regulamento mencionado em
epígrafe.
Nestes termos e ao abrigo do previsto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, a câmara municipal aprovou a proposta de regulamento, devendo a
mesma ser submetida a consulta pública ao abrigo do previsto no artigo 101.º do Código do
Procedimento Administrativo por um período de 30 dias úteis, atendendo à natureza da matéria,
designadamente o interesse público de que a mesma se reveste.
1.3 Proposta para aprovação de fixação de vereadores a tempo inteiro-Processo n.º
2021/100.10.600/7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta sobre a fixação de vereadores a tempo inteiro, subscrita pelo Sr.º Presidente e na
qual propõe, que se delibere fixar em dois o número de vereadores a tempo inteiro.
Submetida a votação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, fixar em dois o número de
vereadores a tempo inteiro.
Para constar e produzir efeitos legais, se publica o presente edital na internet, no sítio institucional
da Câmara Municipal https://www.cm-proencanova.pt
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