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PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL 

David Manuel Fialho Galego, Presidente da Câmara Municipal de Redondo, em cumprimento ao 

preceituado nos nºs 1 e 2, do artigo 56, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, publicita as 

deliberações da Câmara Municipal de Redondo, tomadas na sua reunião de 18 de abril de 2022: 

 

Apreciação do Inventário de todos os Bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação 

 

Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais. 

A Câmara Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta aprovar o inventário 

acima referido nos termos da alínea i) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 13/09, e 

submeter à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do nº 2 do artigo 25º da 

Lei nº 75/2013 de 13/09. 

 

Apreciação, Discussão e Aprovação do Relatório de Gestão e documentos de Prestação de Contas do 

exercício de 2021 

 

O Senhor Presidente de Câmara, começou por fazer uma breve apresentação do documento.  

Assim, 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 importância para o conhecimento de todos.  

Assim, as demonstrações financeiras do Município de Redondo, as quais compreendem o Balanço 

em 31 de dezembro de 2021, (que evidencia um total de 32.106.534,99 € e um total de património 

líquido de 29.749.582,26 €, incluindo um resultado líquido negativo de 1.838.169,60 €), a 

Demonstração dos resultados por naturezas e os Mapas de execução orçamental (que evidenciam 

um total de 10.538.085,61 € de receita cobrada líquida e um total de 9.299.782,52 € de despesa 

paga) do exercício findo naquela data, e os correspondentes anexos. 

 O Mapa dos Fluxos de Caixa, representam um saldo no valor de 1.312.730,50€, sendo que deste 

valor, 1.238.303,09€ representa saldo da execução orçamental, respeitando a diferença de 

74.427,41€ a operações de tesouraria. 

Por fim dizer que o relatório de gestão apresenta uma proposta de aplicação dos resultados do 

exercício de 2021, que se transcreve “Como o resultado apresenta valores negativos, propõe-se a 

sua aprovação e que seja levado à conta 56 – Resultados Transitados”.  
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Tendo o relatório de gestão e documentos financeiros, orçamentais e outros, bem como a 

proposta de aplicação dos resultados, sido colocada à discussão e votação nos termos da alínea i) 

do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 13/09, foram os mesmos aprovados por unanimidade, e 

submeter os mesmos à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do 

nº 2 do artigo 25º da Lei nº 75/2013 de 13/09. 

 

Alteração Modificativa ao Orçamento 2022 

O Presidente da Câmara apresentou os documentos referentes à 1.ª Alteração Modificativa ao 

Orçamento para 2022 e às Grandes Opções do Plano 2022, no valor de 1.857.561,09 euros. 

A presente Alteração Modificativa ao orçamento para 2022 tem como objetivo a integração do 

saldo da gerência anterior no valor de 1.238.303,09 euros, a inscrição das verbas referentes às 

transferências de competências da Educação e Saúde. 

 

A Câmara, nos termos do disposto da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar e submeter a “1.ª Alteração Modificativa 

ao Orçamento para 2022 e às Grandes Opções do Plano 2022”, para efeitos de aprovação pela 

Assembleia Municipal conforme o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do citado diploma 

legal. 

 

Para constar e devidos efeitos, se publica este edital, que será divulgado nos lugares públicos do 

costume e publicitado no sítio da Internet do Município de Redondo.  

 

Redondo, aos 20 de abril de 2022 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

David Manuel Fialho Galego 
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