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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 30

---Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas dez horas reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de

Nordeste, sob a Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça,

Presidente da Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores Rogério Cabrai de

Frias, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges. —---

—-Faltou o Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, cuja falta foi justificada

pelo Sr. Presidente da Câmara no uso da competência que lhe foi delegada pela

Câmara Municipal. —— —-----— —---- — —

---Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria

de Deus Pacheco de Meio Franco.---------------- — —

---Verificada, assim, a presença da maioria dos membros que constituem a

Câmara Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.--

— — ORDEMDODIA----- —--------

---PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES

DO PLANO DO MUNICIPIO DO NORDESTE PARA O ANO FINANCEIRO DE

2015 DE ACORDO COM A APRECIAÇÃO TÉCNICA DA DGAL —

---No seguimento da apreciação técnica dos documentos previsionais deste

Municipio para o ano de 2015, elaborada pela Direção-Geral das Autarquias

Locais, nos termos do estabelecido na alínea b) do n.° 1 do artigo 10.0 da Lei n.°

43/2012, de 28 de agosto, foi presente a proposta de alteração ao Orçamento e

das Grandes Opções do Plano desta Câmara Municipal para o ano de dois mil e

quinze, apreciado na reunião ordinária desta Câmara Municipal e enviado no

mesmo dia à Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto no n.° 1 do

artigo 45.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro.---- — —-—

---Na referida apreciação técnica é recomendado a este Município algumas
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alterações aos documentos previsionais por se ter verificado que não foram

cumpridas algumas disposições legais vigentes, nomeadamente:

-—1. Inobservância do princípio das regras do equilíbrio orçamental previsto no

artigo 40.° do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades

Intermunicipais, que preconiza que os orçamentos das entidades do setor local

preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas ao que acresce

que a receita bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente

acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. O

Orçamento deste Município foi elaborado tendo em conta as amortizações

efetivas para o próximo ano e não as amortizações médias.

---2. Na alçada do princípio da anualidade e plurianualidade previsto no artigo 41.0

da Lei n.° 73/201 3, de 3 de setembro, o Municipio do Nordeste não enquadrou o

seu orçamento num Quadro Plurianual de Programação Orçamental.

---Ora, o Municipio não teve em conta esta disposição em virtude desta matéria

não se encontrar regulamentada, nos termos do disposto no artigo 47.° da referida

Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro e ainda o n.° 3 do artigo 44.° referir que os

limites mencionados no n.° 2 do mesmo artigo são vinculativos para o ano

seguinte ao do exercício económico do orçamento, e por serem desconhecidas as

regras para se apurar as receitas plurianuais. O Municipio teve ainda em linha de

conta o parecer emitido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses que

defende que os Municípios não podem correr o risco de aprovar documentos

vinculativos para 2016 cuja regulamentação não existe. Assim entende aquela

Associação não estarem criadas as condições legais para o cumprimento do

artigo 44.° da Lei n°. 73/2013 de 3 de setembro, por omissão legislativa do

Governo desde 3 de janeiro de 2014 e que o planeamento plurianual não poderá

ter quaisquer consequências vinculativas para 2016, independentemente do

caráter voluntário de qualquer exercício que os municípios entendam desenvolver,

no âmbito do respetivo processo de planeamento.

-—No entanto, a Direção-Geral das Autarquias Locais, considera que “...não

obstante o Decreto-Lei que regulará os elementos constantes dos documentos

referidos no Capitulo IV da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, ainda não ter sido

publicado, os Municípios encontram-se obrigados a elaborar o quadro plurianual
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municipal. Neste sentido, sugere que no mínimo o Município o preveja, aquando

da elaboração do quadro plurianual que acompanha a proposta de orçamento

municipal, os totais de receita e de despesa para o horizonte temporal 2015-

2018 . —------------ —------ — —

---Considerando as referidas recomendações procedeu-se às respetivas

alterações em conformidade com as disposições legais vigentes —--—

---Assim, o valor das despesas correntes passa a ser de € 3.403.921,00 e as

despesas de capital de € 1.767.946,00, por se ter considerado as amortizações

médias de empréstimos de médio e longo prazo, em vez das amortizações reais

consideradas inicialmente. — — —--— —

Assim:------------ — — — —

-— Retirou-se da Despesa Corrente nas rúbricas: —-—

----Prémios, condecorações e ofertas (-) €1000,00; —---

----Outros bens (-) € 14.995,00; —----------- — —----- —---

----Outros trabalhos especializados (-) €30.000,00;------— — —

----Outros serviços (-) €19.000,00.—-----—- — —-----------

----E colocou-se na Despesa de Capital na rúbrica: — — —--—

—--Compra dos terrenos da Senhora do Pranto à Nordeste Activo — (+) €64.995

pedido efetuado em 2014 ao Secretário de Estado e DGAL. —

—Enquadrou-se no orçamento o Quadro Plurianual de Programação Orçamental,

nos seguintes termos:-—---------—--------- —--------- —

Anos 2015 2016 2017 2018

Receita €5.171.867 €10.398.154 €11.437.970 €12.581.767

Despesa €5.171.867 €10.398.154 €11.437.970 €12.581.767

---A Câmara Municipal, tendo em conta as recomendações da Direção- Geral das

Autarquias Locais deliberou, por unanimidade, o seguinte: —

---1. Concordar com as alterações propostas; — —

---2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Orçamento e as Grandes

do Plano deste Municipio de 2015, com as referidas alterações; —

---3 Enviar ao referido árgão o parecer técnico da Direção Geral das Autarquias
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Locais sobre a apreciação das alterações efetuadas aos referidos documentos

previsionais. —--------- — — — — —-------

---E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e quinze minutos, o Sr.

Presidente declarou, em nome da Lei, encerrada a reunião pelo que de tudo para

constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por

mim,

que a redigi e subscrevi.
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