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No dia trinta e um de maio de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala de Sessões
do edifício dos Paços do Concelho a reunião extraordinária da Câmara Municipal
de

Angra

do

Heroísmo.

-----------------------------------------------------------------------------------Pelas 10:00 horas, o Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião. ---

Ordem do dia

1. Documentos de prestação de contas – 2020

1.1. Int. 2655 - Documentos relativos à prestação de contas da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo relativos ao exercício de 2020, para submeter
à deliberação da Assembleia Municipal em conformidade com o estabelecido nas
alíneas a) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, organizados
de acordo com as instruções do Tribunal de contas que constam da instrução
1/2019 de 6 de março, as quais se encontram elencadas no anexo II e
integralmente

elaborados.

---------------------------------------------------------------------------------------------Os documentos de prestação de contas apresentam a seguinte informação: -------O balanço apresenta um ativo no montante de 169.722.476,84 euros, um
património no valor de 154.672.660,88 euros e um passivo no valor de
15.099.815,96 euros. -A demonstração dos resultados apresenta 22.906.540,85 euros de rendimentos e
gastos no montante de 23.469.994,50 euros o que se traduz num resultado líquido
de - 563.453,65 euros. ------------------------------------------------------------------------------A demonstração dos fluxos de caixa apresenta pagamentos no total de
24.337.109,36 euros e recebimentos no montante de 22.927.356,91 euros. --------Os mapas de desempenho orçamental refletem um total de despesa paga de
23.799.605,85 euros e de receita liquidada de 22.468.508,63 euros. -------------------2

O saldo inicial de operações de tesouraria ascendia a 347.793,53 euros enquanto
o saldo inicial de operações orçamentais ascendia a 2.483.333,15 euros.
--------------O saldo final de operações de tesouraria ascende a 270.149,16 euros e
5.183.863,98 euros. ----------------------------------------------------------------------------------O órgão executivo vem propor que o resultado líquido do exercício no montante de
- 563.453,65 euros seja aplicado da seguinte forma:
Resultados transitados: - 563.453,65 euros. -----------------------------------------------Sobre a matéria a Chefe de Divisão da Unidade de Gestão Financeira e Recursos
Humanos, Elisabete Oliveira, fez o seguinte enquadramento: ----------------------------A prestação de contas teve três particularidades: a entrada no novo sistema SNCAP

(Sistema

de

Normalização

Contabilística

da Administração

Pública),

internalização dos Serviços Municipalizados no Município e a pandemia (COVID).
-Os documentos de prestação de contas apresentam a seguinte informação e não
são comparáveis com as demonstrações financeiras de 2019, uma vez que era em
POCAL: --------------------------------------------------------------------------------------------------O balanço apresenta um ativo no montante de 169.722.476,84 euros, um
património no valor de 154.672.660,88 euros e um passivo no valor de
15.099.815,96 euros. –
A demonstração dos resultados apresenta 22.906.540,85 euros de rendimentos e
gastos no montante de 23.469.994,50 euros o que se traduz num resultado líquido
de -563.453,65 euros. --------------------------------------------------------------------------------A demonstração dos fluxos de caixa apresenta pagamentos no total de
24.337.109,36 euros e recebimentos no montante de 22.927.356,91 euros. ---------Os mapas de desempenho orçamental refletem um total de despesa paga de
23.799.605,85 e de receita liquidada de 22.468.508,63 euros. ---------------------------O saldo inicial de operações de tesouraria ascendia a 347.793,53 euros enquanto
o saldo inicial de operações orçamentais ascendia a 2.483.333,15 euros. O saldo
final de operações de tesouraria ascende a 270.149,16 euros e 5.183.863,98
euros. ----O valor do saldo de gerência para 2021 é de 5.454.013,14 euros, este valor é
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refletido no balanço e na demonstração dos fluxos de caixa o qual se decompõe
por operações de tesouraria, execução orçamental e em depósitos a prazo. Devido
à transição para SNC-AP, este mapa (demonstração de fluxos de caixa), não
considera como saldo de caixa e equivalentes de caixa o valor referente a
depósitos a prazo (3.080.298,73 euros). No entanto este valor existe à data de 31
de

dezembro

de

2020,

nas

contas

do

Município.

----------------------------------------------------------------O resultado líquido é (-563.453,65 euros) e este valor é o resultado transitado. É
importante mencionar que o resultado líquido dos SMAH no 1.º semestre de
772.646,24 euros, este valor junto com o resultado transitado do Município, seria
um

resultado

positivo

de

209.192,59

euros.

---------------------------------------------------------Refira-se ainda que no 2.º semestre da Câmara já está refletido a internalização
dos

Serviços

Municipalizados,

daí

não

ter

sido

feita

a

consolidada.

--------------------------Receita: --------------------------------------------------------------------------------------------------É de realçar a diminuição da receita tendo em conta o IMI (com uma diferença na
ordem dos 1,2 milhões de euros, relativo a 2019), também houve uma diminuição
na receita arrecadada com taxas e rendas, (devido ao COVID, e por consequência
a não realização de quaisquer atividades festivas ou outras e a isenção das taxas
(Habitação Social, Mercado Duque de Bragança, e arrendamento ou ocupação de
espaços). ------------------------------------------------------------------------------------------------Despesa: ------------------------------------------------------------------------------------------------Houve um aumento dos gastos com o pessoal no valor de (816.808,75 euros),
devido à internalização dos SMAH. --------------------------------------------------------------É de referir também o aumento das transferências concedidas, este aumento devese à preocupação com as entidades que dependem diretamente das festividades
para

manterem

a

porta

aberta.

---------------------------------------------------------------------Mapa dos Empréstimos (Este mapa não refere os “excecionados” ou “não
excecionados” devido ao formato do mapa, solicitado pelo TC). -------------------------Nos “excecionados” o valor é aproximadamente 5,9 milhões de euros e nos não
excecionados o valor é 3,3 milhões euros aproximadamente. ----------------------------4

Por fim é importante salientar, que a média de dias para pagamentos aos
fornecedores foi entre 32 e 33 dias em 2020, com a preocupação das empresas na
pandemia poderem sempre ter o seu saldo de caixa positivo. ----------------------------Por fim a taxa de execução de 2020 foi de aproximadamente 77%.
---------------------Todos os mapas em anexo são os mapas que são exigidos pelo SNC-AP e pelo
Tribunal de Contas em conjunto com a DGAL. Estes mapas refletem e cruzam os
dados enviados periodicamente para o SISAL (Sistema de Informação para o
Subsetor da Administração Local) e SIIAL (Sistema Integrado de Informação das
Autarquias

Locais).

------------------------------------------------------------------------------------Em termos gerais o Presidente referiu que a conta de 2020 foi afetada pela perda
de receita por via da isenção do IMI no Centro Histórico e pela redução da receita
das taxas decorrente da pandemia Covid 19 – Sars-Cov e pelas despesas
resultante das medidas de combate e de mitigação da pandemia, o que foi
compensado pela reserva financeira existente, o permitiu uma situação financeira
comoda. -------------- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou os documentos e deliberou
remeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.
(311/2021/CMAH) -

5

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou
encerrada a reunião, pelas onze horas da qual se lavrou a presente ata que, depois
de lida, foi aprovada e vai ser assinada.----------------------------------------------------------O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por
unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato.-----------------------------

Angra

do

Heroísmo,

31

de

maio

de

2021.---------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

_________________________________
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