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Ata n.º 10                              ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

                                              REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE  

                                              ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  

------- Aos vinte e dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e 

dois, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Mora, reuniu a Câmara 

Municipal sob a Presidência da Senhora Presidente, Paula Cristina Calado 

Chuço, encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, Marco António 

Fortio Calhau,  Luís Pedro Mendes Branco e António Joaquim Tavares Fer-

reira ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade justificar a falta do Senhor 

Hugo de Sousa Marques Carreiras, por motivos de saúde. -------------------------- 

------- Eram catorze horas e trinta minutos horas, a Senhora Presidente, Paula 

Cristina Calado Chuço, declarou aberta a reunião.-------------------------------------- 

------- Ponto um: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO 

EXERCÍCIO DE 2021: Presente informação da Divisão Administrativa e 

Financeira informando e propondo o seguinte: -------------------------------------------- 

Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------- 

- O relatório de gestão e as demonstrações financeiras, orçamentais e outros 

documentos de relato, anexas à presente informação; ---------------------------------- 

- Que este ano foi muito influenciado, não só pelo efeito da pandemia COVID-

19, como também pelas eleições autárquicas de setembro de 2021.----------------- 

  - O relatório de gestão e demonstrações financeiras, orçamentais e outros 

anexos, são bem explícitos de toda a atividade financeira desenvolvida durante 

o ano de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------

- No documento são efetuadas análises patrimoniais e orçamentais de vital 
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importância para o conhecimento de todos;------------------------------------------------- 

- Que o Balanço, apresenta um total de 30.112.656,95 €, com um património 

líquido de 27.347.421,26 € e um passivo de 2.765.235,69 €, podendo estes 

valores serem comparados com os apurados no ano de 2020 e à data de 

01/01/2021; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Que no que toca aos rendimentos e gastos, apura-se que os mesmos ascen-

deram a 8.205.535,61 € e 7.989.245,96 € respetivamente. Nesta sequência apu-

rou-se um resultado líquido do período positivo em 216.289,65 €; ------------------- 

- Que a variação dos fluxos de caixa é positiva em 392.005,71 €, pelo que existe 

um reforço da nossa tesouraria para um valor de 3.731.038,62 €, sendo que 

deste valor, apenas 3.695.718,11 €, representa saldo da execução orçamental, 

respeitando a diferença de 35.320,51 € a operações de tesouraria; ----------------- 

- Que ao nível do desempenho orçamental, conseguiu-se um valor de receita de 

11.655.235,36 € e uma execução de despesa de 7.959.517,25 €; ------------------- 

- Que o relatório de gestão apresenta uma proposta de aplicação dos resultados 

do exercício de 2021, para resultados transitados. ---------------------------------------- 

Proponho para aprovação em reunião de Câmara o Relatório de Gestão e 

Contas do exercício 2021. --------------------------------------------------------------------- 

Mais proponho o seu envio à Assembleia Municipal para apreciação e vota-

ção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Câmara começou por agradecer aos Senhores Verea-

dores Marco Calhau e Luís Branco ambos eleitos pela CDU a sua disponibilida-

de, por estarem presentes nesta reunião extraordinária. --------------------------------

Apresentou o presente ponto da Ordem de trabalhos, começando por mencionar  
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que esta Prestação de Contas já tinha um pouco deste executivo e o que pre-

tendiam para o futuro.------------------------------------------------------------------------------ 

Fez um resumo do respetivo Documento. --------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Marco Calhau em representação dos Vereadores da CDU, 

foi questionando algumas situações e esclarecimentos. --------------------------------- 

A Senhora Presidente Paula Chuço, deu a palavra à Dra. Ângela Catarino, Che-

fe da Divisão Administrativa e Financeira que esclareceu todas as questões téc-

nicas colocadas pelo Senhor Vereador Marco Calhau em representação dos 

Vereadores da CDU, bem como explicou mais tecnicamente toda a Prestação 

de Contas de 2021. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Ferreira, do PS, esclareceu também algumas ques-

tões, mais diretamente relacionadas com o seu Pelouro. ------------------------------- 

Pelo Senhor Vereador António Ferreira, do PS, que se estendeu a todo o Exe-

cutivo desta Câmara Municipal, foi manifestado o seu agradecimento por todo o 

trabalho desenvolvido pela Dra. Ângela Catarino bem como da Dra. Andrea  

Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos da alínea i) do 

número 1 do artigo 33 da Lei número 75/2013, de 12 de Setembro aprovar o 

Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2021, anexa à presente ata, e 

enviar à Assembleia Municipal para apreciação e Votação e ao Tribunal de 

Contas para julgamento. -------------------------------------------------------------------------

------- Ponto dois: APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA DA PRESENTE REU-

NIÃO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------

------- ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, a Senhora Presi-

dente declarou encerrada a reunião, eram  quinze horas e cinquenta minutos, 
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de tudo para constar se lavrou a presente acta. -------------------------------------------

E eu,                            Assistente Técnica exercendo funções na Divisão 

Administrativa/Financeira, a lavrei, subscrevo e assino.------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


