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  Exmo(a). Senhor(a) 

  Presidente da Câmara Municipal de 

  Moimenta da Beira 

  Largo do Tabolado 

  3620-324, MOIMENTA DA BEIRA 

   

 

                Sua referência Sua comunicação Nossa referência 

  02 (02.02.01)-200/08/02 / DRF 

   

ASSUNTO: MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA. APRECIAÇÃO TÉCNICA DAS REVISÕES AOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO DE 2016 (PAEL) (2.ª REVISÃO). 

 
 Na sequência do estabelecido na alínea b), do n.º 1, do artigo 10.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de 

agosto, envia-se a V. Exa. apreciação técnica da revisão apresentada por esse município aos 

documentos previsionais.  

Mais se informa que a documentação remetida em anexo deverá acompanhar a revisão dos 

documentos previsionais a apresentar à assembleia municipal. 

 Chama-se a atenção de V. Exa. para o facto de que na presente proposta de revisão do orçamento 

municipal se mantêm as situações detetadas aquando da emissão do parecer desta Direção-Geral 

sobre o Orçamento Municipal de 2016 e da 1.ª revisão aos documentos previsionais, 

nomeadamente: a taxa de IMI não é a taxa máxima; o orçamento municipal para 2016 não 

respeita o teto da despesa definido para 2016 no Quadro Plurianual de Programação Orçamental 

que acompanhou o orçamento municipal de 2015; e a despesa prevista com a aquisição de bens 

de capital excede o previsto no PAF, pelo que a sua execução carecerá das autorizações previstas 

no Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Diretora-Geral 

 

Lucília Ferra
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