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Assunto: Relatório e Conta de Gerência da Câmara Municipal de Almada relativos ao exercício 

de 2018. Aprovação. 
 

Proposta Nº 364-2019 [GP] 

 
 
 

Pelouro: 0. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

 
 

Serviço Emissor:  

 
 

Processo Nº                  Preenchimento manual 

 
 
 
 

Os documentos de prestação de contas da Câmara Municipal de Almada, relativos ao 
exercício de 2018 que agora se apresentam, foram elaborados nos termos do ponto 2.2 do 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual redação. 
 
Assim, e de acordo com o estabelecido na alínea i), do número 1, do artigo 33º do Anexo I à 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, em articulação com o disposto no 
artigo 76º, nº 1 da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, propõe-se que a 
Câmara Municipal delibere: 

 
1.  Aprovar, para efeitos de submissão à apreciação e votação da Assembleia Municipal de 

Almada, os Documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Almada, que se 
anexam, constituídos por: 

a) Relatório e Conta de Gerência 2018; 
b) Anexos às Demonstrações Financeiras; 

 
2.  Nos termos do artigo 25º, nº 2, alínea l) e do artigo 27º, nº 2, ambos do citado Anexo I à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, em conjugação com o previsto 
nos preceitos anteriormente citados, submeter à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal de Almada, os documentos de prestação de contas indicados no anterior Ponto 
1, bem como submeter à apreciação do mesmo órgão deliberativo os documentos a seguir 
referidos, relativos às seguintes entidades integradas na esfera do Grupo Autárquico, os 
quais constituem anexos à presente proposta de deliberação e desta fazem parte 
integrante: 

a) Relatório Anual e Contas do ano de 2018 da AGENEAL – Agência Municipal de 
Energia de Almada; 

b) Relatório Anual e Contas do ano de 2018 da ARRIBATEJO - Agência de 
Desenvolvimento Local; 

c) Relatório Anual e Contas do ano de 2018 da NOVALMADAVELHA - Agência de 
Desenvolvimento Local,  

todas entidades integradas na esfera do Grupo Autárquico. 
 


