Município de Azambuja

Câmara Municipal de Azambuja

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL Nº 29/2021
---Luís Manuel Abreu de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, torna públicas, de acordo
com as disposições do art.º 56º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as deliberações da
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Azambuja, realizada no dia 2 de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------- 1 - Proposta 09/P/2021 - Mapa de Fluxos de Caixa 2020 e Modificação ao Orçamento - (1.ª revisão
ao PPI, PAM e aos orçamentos da receita e da despesa). --------------------------------------------------------------- A Sra. Vereadora Sílvia Vítor apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a viabilidade legalmente prevista no ponto 8.3.1 do POCAL, mantido em vigor pela alínea b) do n.º 1 do
art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, de aplicação dos saldos relativos à Gerência
anterior através de uma Modificação ao Orçamento, revestindo esta a forma de Revisão Orçamental;------- o valor do saldo da Gerência de 2020: 6 522 235,49 €; ------------------------------------------------------------------- o disposto no art.º 130.º da Lei n.º 75-B/2021, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para
2021) que possibilita a incorporação do saldo de execução orçamental, por recurso a uma revisão
orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, mediante aprovação do mapa
Fluxos de Caixa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPONHO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa de 2020, documento que constará do conjunto dos
documentos de prestação de contas referentes ao citado ano; ------------------------------------------------------------ 2. A aprovação de uma Modificação ao Orçamento, materializada na 1ª Revisão ao Plano Plurianual de
Investimentos, ao Plano de Atividades Municipais e aos Orçamentos da Receita e da Despesa, nos termos
da alínea c) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------- 3. Que a deliberação a aprovar esta proposta seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal,
nos termos da alínea referida no ponto anterior, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” ---------------------------------------------------------------------------------------- Uma vez posta a votação a Proposta 09/P/2021 foi aprovada com quatro votos a favor (PS) e três
abstenções (PSD e CDU). O PSD apresentou Declaração de Voto. -------------------------------------------------------- 2. NFORMAÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1 - Departamento Administrativo e Financeiro – Divisão Financeira ---------------------------------------------- 2.1.1-Contabilidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INF. (s) 2/P/2021 e 3/P/2021 – Modificações ao Orçamento. ---------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Para conhecimento geral se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos do costume. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Azambuja, 3 de fevereiro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Azambuja

Luís Manuel Abreu de Sousa
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