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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 106
---Aos vinte e cinco dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezassete,

nesta Vila de Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara

Municipal, pelas treze horas e trinta minutos, reuniu extraordinariamente a Câmara

Municipal do Concelho do Nordeste, sob a Presidência do Sr. Carlos Alberto

Medeiros Mendonça, Presidente da Câmara, estando presentes os Srs.

Vereadores, Rogério Cabral de Frias, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís

Dutra Borges. —----- — — — — —

---Faltou o Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, por motivo de doença.--

---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 —

---MiNUTA DO CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DIVIDA E ADITAMENTO AO

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DE 19 DE MARÇO DE 2012 E DO

SEU ADITAMENTO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015— VALOR DE € 381.330,05--

---Presente a minuta do contrato referenciado em epigrafe, acompanhado do

respetivo plano financeiro, bem como de uma nota justificativa, o qual visa passar

para este Município a responsabilidade financeira emergente do contrato celebrado

entre a Caixa Geral de Depósitos e a HSN — Empresa Municipal de Habitação

Social do Concelho do Nordeste, E.E.M. no montante de €381.330,05 (trezentos e

oitenta e um mil trezentos e trinta euros e cinco cêntimos). —

---De referir, conforme consta da referida nota justificativa que, a Assembleia

Municipal de Nordeste na sua sessão ordinária de vinte e sete de setembro de dois

mil e dezasseis, sob proposta da Câmara já tinha autorizado a integração no

Município da responsabilidade financeira emergente do contrato de empréstimo
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celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos e a HSN — Empresa Municipal de

Habitação Social do Concelho do Nordeste, no montante de € 390.697,36

(trezentos e noventa mil seiscentos e noventa e sete euros e trinta e seis

cêntimos).-------- —----— — —

---Ora, acontece que a referida assunção ainda não foi efetivada, pois para tal

acontecer era necessária a liquidação da Empresa DNHS e o respetivo registo de

encerramento, que só foi possível de acontecer no dia treze de setembro corrente.—

---Assim, face ao intervalo temporal verificado, acontece que no decurso deste

período o montante em divida foi sendo amortizado pela Empresa HSN, não sendo

o mesmo que se encontrava em divida no dia vinte e sete de setembro de dois mil e

dezasseis, aquando da sua aprovação em Assembleia Municipal. —----

---Então, foi solicitado, à respetiva instituição financeira, a atualização do valor em

divida nesta data para efeitos do visto do Tribunal de Contas.— —

—Portanto, a atual responsabilidade financeira emergente do contrato de

empréstimo celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos e a HSN — Empresa

Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste e a integrar neste

Município é no montante de € 381.330,05 (trezentos oitenta e um mil trezentos e

trinta euros e cinco cêntimos), valor inferior ao já autorizado pela Assembleia

MunicipaL ——-----—--------------—--

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, aprovar a referida

minuta do contrato relativa à assunção de dívida e aditamento ao contrato de

abertura de crédito de 19 de março de 2012 e do seu aditamento de 30 de

novembro de 2015, no montante de € 381.330,05 (trezentos oitenta e um mil

trezentos e trinta euros e cinco cêntimos).---------------- — —-—-

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luis Dutra Borges.

—-Votaram contra os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa.— — —---- —

—-Por se ter verificado um empate na votação o Sr. Presidente usou o voto de

qualidade nos termos do n.° 1 do artigo 54.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.-

---MINUTA DO CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DIVIDA E ADITAMENTO AO

CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DIVIDA DE 29 DE DEZEMBRO DE
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2012 E DO SEU ADITAMENTO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015 — VAI.OR DE £

1.814.432,38 — — —

—-Presente a minuta do contrato referenciado em epígrafe, acompanhado do

respetivo plano financeiro, bem como de uma nota justificativa, o qual visa passar

para este Município a responsabilidade financeira emergente do contrato celebrado

entre a Caixa Geral de Depósitos e a HSN — Empresa Municipal de Habitação

Social do Concelho do Nordeste, E.E.M. no montante de € 1.814.432,38 (um milhão

oitocentos e catorze mil quatrocentos trinta e dois euros e trinta e oito cêntimos).--—

—-De referir, conforme consta da referida nota justificativa que, a Assembleia

Municipal de Nordeste na sua sessão ordinária de vinte e sete de setembro de dois

mil e dezasseis, sob proposta da Câmara já tinha autorizado a integração no

Município da responsabilidade financeira emergente do contrato de empréstimo

celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos e a HSN — Empresa Municipal de

Habitação Social do Concelho do Nordeste, no montante de € 1.847.923,01 (um

milhão oitocentos quarenta e sete mil novecentos vinte e três euros e um cêntimo).-

---Ora, acontece que a referida assunção ainda não foi efetivada, pois para tal

acontecer era necessária a liquidação da Empresa DNHS e o respetivo registo de

encerramento, que só foi possível de acontecer no dia treze de setembro corrente.--

---Assim, face ao intervalo temporal verificado, acontece que no decurso deste

período o montante em divida foi sendo amortizado pela Empresa HSN, não sendo

o mesmo que se encontrava em divida no dia vinte e sete de setembro de dois mil e

dezasseis, aquando da sua aprovação em Assembleia Municipal.-—--- —

---Então, foi solicitado, à respetiva instituição financeira, a atualização do valor em

divida nesta data para efeitos do visto do Tribunal de Contas. — —

—-Portanto, a atual responsabilidade financeira emergente do contrato de

empréstimo celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos e a HSN — Empresa

Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste e a integrar neste

Município é no montante de € 1.814.432,38 (um milhão oitocentos e catorze mil

quatrocentos trinta e dois euros e trinta e oito cêntimos), valor inferior ao já

autorizado pela Assembleia Municipal. — —

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, aprovar a referida

minuta do contrato relativo à assunção de dívida e aditamento ao contrato de
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assunção parcial de divida de 29 de dezembro de 2012 e do seu aditamento de 30

de novembro de 2015, no montante de € de € 1.814.432,38 (um milhão oitocentos e

catorze mil quatrocentos trinta e dois euros e trinta e oito cêntimos). ——---

—Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luis Dutra Borges.

---Votaram contra os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa. — — — —------—-------

---Por se ter verificado um empate na votação o Sr. Presidente usou o voto de

qualidade nos termos do n.° 1 do artigo 54.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.-

---MINUTA DO CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DIVIDA E ADITAMENTO AO

CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DIVIDA DE 29 DE DEZEMBRO DE

2012 E DO SEU ADITAMENTO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015 - VALOR DE £

2.143.647,15 -.- — — —

---Presente a minuta do contrato referenciado em epígrafe, acompanhado do

respetivo plano financeiro, bem como de uma nota justificativa, o qual visa passar

para este Município a responsabilidade financeira emergente do contrato celebrado

entre a Caixa Geral de Depósitos e a HSN — Empresa Municipal de Habitação

Social do Concelho do Nordeste, E.E.M. no montante de € 2.143.647,15 (dois

milhões cento e quarenta e três mil seiscentos e quarenta e sete euros e quinze

cêntimos). — — —----— —

---De referir, conforme consta da referida nota justificativa que, a Assembleia

Municipal de Nordeste na sua sessão ordinária de vinte e sete de setembro de dois

mil e dezasseis, sob proposta da Câmara já tinha autorizado a integração no

Município da responsabilidade financeira emergente do contrato de empréstimo

celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos e a HSN — Empresa Municipal de

Habitação Social do Concelho do Nordeste, no montante de € 2.196.213,61 (dois

milhões cento e noventa e seis mil duzentos e treze euros e sessenta e um

cêntimos. — —

---Ora, acontece que a referida assunção ainda não foi efetivada, pois para tal

acontecer era necessária a liquidação da Empresa DNHS e o respetivo registo de

encerramento, que só foi possível de acontecer no dia treze de setembro corrente.-

---Assim, face ao intervalo temporal verificado, acontece que no decurso deste
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período o montante em divida foi sendo amortizado pela Empresa HSN, não sendo

o mesmo que se encontrava em divida no dia vinte e sete de setembro de dois mil e

dezasseis, aquando da sua aprovação em Assembleia Municipal.--------- —

---Então, foi solicitado, à respetiva instituição financeira, a atualização do valor em

divida nesta data para efeitos do visto do Tribunal de Contas. —

---Portanto, a atual responsabilidade financeira emergente do contrato de

empréstimo celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos e a HSN — Empresa

Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste e a integrar neste

Município é no montante de € 2.143.647,15 (dois milhões cento e quarenta e três

mil seiscentos e quarenta e sete euros e quinze cêntimos), valor inferior ao já

autorizado pela Assembleia Municipal. —---- — —----—----

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, aprovar a referida

minuta do contrato relativo à assunção de divida e aditamento ao contrato de

assunção parcial de divida de 29 de dezembro de 2012 e do seu aditamento de 30

de novembro de 2015, no montante de € 2.143.647,15 (dois milhões cento e

quarenta e três mil seiscentos e quarenta e sete euros e quinze cêntimos. —

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luis Dutra Borges.

---Votaram contra os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa. — — —---- —

---Por se ter verificado um empate na votação o Sr. Presidente usou o voto de

qualidade nos termos do n.° 1 do artigo 54.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.-

---Em relação aos referidos assuntos da ordem do dia, os Srs. Vereadores Rogério

Cabral Frias e Sara Raquel Mendonça de Sousa justificaram a sua votação através

da declaração de voto que a seguir se transcreve:

---“Contratos assunção de dívida n.°s 1, 2 e 3 no valor de € 381.330,05, €

1.814.432,38 e €2.143.647,00 respetivamente. — —

—-Os contratos de assunção de dívida pelo município, como são em princípio

contratos de médio e longo prazo, são considerados dívida fundada, pelo que

obrigatoriamente tem de ir à assembleia municipal para aprovação e posterior visto

do Tribunal de Contas (alínea a do n.° 1 do artigo 46.° da Lei n.° 98/97).-—-

---O Tribunal de Contas exige no processo de visto prévio dos contratos de
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assunção de dívida, todos os documentos contratuais iniciais, ou seja, contratos

iniciais formalizados pela empresa municipal (contratos estes que por lei estão

excluídos do visto prévio, por terem sido formalizados numa empresa municipal),

por forma a verificar a sua legalidade face à Lei 73/2013.---— —

—Assim sendo, o PSD por não ter todo o processo de suporte que irá acompanhar

os contratos de assunção de dívida, não pode pronunciar-se sobre os mesmos,

pois não vamos assumir responsabilidades face ao Tribunal de Contas de

documentos que desconhecemos do processo, pelo que vota contra esta medida.”--

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que toda a documentação

relativa ao processo em questão tinha sido entregue juntamente com a

convocatória para a presente reunião extraordinária, acrescentando ainda que este

assunto já tinha sido objeto de aprovação na reunião da Câmara Municipal e da

Assembleia Municipal de vinte e um e vinte e sete de setembro do ano findo. —

---Explicou também que o assunto tinha voltado novamente à reunião deste órgão,

em virtude da atual responsabilidade financeira emergente dos contratos em

questão ser de valor inferior ao já autorizado pela Assembleia Municipal e que a

assunção da divida não foi efetivada porque era necessário para tal a liquidação da

Empresa Municipal e o respetivo registo, o que só foi possível de ocorrer no dia

treze de setembro corrente. —--------- —----

---Realçou também que aprovação deste processo era necessária para a conclusão

do processo do FAM. — — — —

---E por não haver mais nada a tratar e sendo catorze horas e dez minutos foi

declarado em nome da Lei encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se

lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta para efeitos de execução

imediata e vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim, Maria de Deus Pacheco

de Meio Franco, Coordenadora Técnica que a redigi e subscrevi.--------- —
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