Câmara Municipal de Sesimbra

Edital n.º 74/2021 – DAF/SACM
DR. FRANCISCO MANUEL FIRMINO DE JESUS, Presidente
da Câmara Municipal de Sesimbra:

FAZ PÚBLICO Que, nos termos do n.º 1 do art.º 56.º do Anexo
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na Reunião Extraordinária desta
Câmara Municipal, hoje realizada, foram tomadas as seguintes deliberações:
Antes de entrar na Ordem de Trabalhos, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, justificar a falta do Presidente, Senhor Francisco Manuel Firmino
de Jesus, por se encontrar a acompanhar, numa visita à Fortaleza de Santiago e
à Capela do Espírito Santo dos Mareantes, o Senhor Coronel Nuno Andrade,
Chefe de Divisão de História e Cultura da Guarda Museu da Guarda Nacional
Republicana, no âmbito da pintura a óleo sobre madeira denominada “Santiago
aos Mouros.
ORDEM DE TRABALHOS
1. Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e

respetiva avaliação e prestação de contas’2020 e aplicação do resultado
líquido do exercício’2020 – envio à assembleia municipal
(SGD 9.837 e 9.840/21 - Vereador - Finanças e Património)
►É proposto que a Câmara Municipal delibere:
▪ Nos termos da alínea i) do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
submeter à aprovação desta Câmara Municipal o Inventário de todos os bens,
direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e ainda os documentos
de Prestação de Contas de 2020, os quais serão remetidos posteriormente à
Assembleia Municipal.

Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor da VicePresidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino e
Francisco Luís e com a abstenção dos Vereadores Dr. Américo Gegaloto
e Dr. Carlos Silva.
▪ Considerando que o Exercício de 2020 encerrou com um Resultado Líquido
positivo, no montante de 802.365,20€. Que seja distribuído da seguinte forma:
Para Reservas Legais (conta 551 – 5% dos
40.118,26€
resultados)
Para Reservas Livres (conta 5521 – parte
762.246,94€
remanescente dos resultados)
▪ Que o saldo credor de 14.090.317,12€ da conta 561102 Correções relativas a
exercícios anteriores, seja transferido para a conta 564 Ajustamentos de
Transição para o SNC-AP, para cobertura do saldo devedor no valor de
5.468.644,12€ e que a parte restante seja distribuída da seguinte forma:
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Para Reservas Legais (conta 551 – 5% dos
resultados)
Para Reservas Livres (conta 5521 – parte
remanescente dos resultados)

431.083,65€
8.190.589,35€

Esta Proposta será remetida posteriormente à Assembleia Municipal para
aprovação.
Deliberação: Aprovada, por unanimidade.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
1. Minuta da Ata da Reunião de Câmara Municipal – aprovação
Deliberação: Aprovada, por unanimidade.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de
igual teor que vão ser afixados nos lugares habituais estabelecidos na lei, por 5
dias úteis dos 10 dias subsequentes à data do presente.

Sesimbra e Paços do Município, aos 18 de Junho de 2021.

O Presidente da Câmara,

Dr. Francisco de Jesus.
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