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ACTIVIDADE DO MUNICÍPIO – INFORMAÇÃO ESCRITA

ENQUADRAMENTO LEGAL
Pretende-se dar cumprimento ao estipulado no artigo 25.º n.º 2 alínea c) da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, submetendo à apreciação da
Digníssima Assembleia Municipal informação relativa à atividade do Município, bem como da respetiva situação financeira.
ELEMENTOS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO
Tal como tem sido habitual, a informação apresentará resultados relativos ao período de tempo a que respeitar, devendo também facultar valores
acumulados, até ao momento da sua apresentação, e, tanto quanto possível, dados comparativos.

Não pretendendo substituir nenhum dos outros documentos legalmente obrigatórios, esta informação tenderá a fornecer dados que permitam o
acompanhamento dos aspectos económicos e financeiros mais relevantes para o Município.

Será sempre uma informação parcelar, mas ainda assim, pode ajudar a compreender melhor a realidade do Município e desta forma induzir
contributos para a governação, que serão sempre muito apreciados, em benefício de todos.
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1.

ASPECTOS GERAIS

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2014 - LEI 83-C/2013 DE 31 de Dezembro,
Como é do conhecimento da Assembleia Municipal, o Orçamento de Estado para o ano 2014, reduziu em cerca de 2,77 %, ou seja 151.638,56 € o
valor global das transferências para as Autarquias Locais comparativamente com o ano 2013. Como é do conhecimento de todos, o valor das
transferências do estado para as autarquias locais no ano 2014, é equiparado ao valor que era transferido no ano 2004.
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Por outro lado, o OE para 2014 introduz algumas novidades legislativas com influência na gestão Municipal, dos quais destacamos os seguintes
artigos: 7, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 62, 63, 64, 65, 73, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 150.
Os principais artigos com impacto nas Finanças Locais são os seguintes:
Artigo.º 84

Montantes da participação das autarquias locais nos impostos do Estado
1 — Em 2014, e tendo em conta a estabilidade orçamental prevista na lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto,
alterada e republicada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de junho, a repartição dos recursos públicos entre o Estado e os municípios, tendo em vista atingir os
objetivos de equilíbrio financeiro horizontal e vertical, inclui as seguintes participações:

Artigo.º 86

Dívidas das autarquias locais relativas ao setor da água, saneamento e resíduos
1 — As autarquias locais que tenham dívidas vencidas às entidades gestoras de sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento ou resíduos
urbanos ou de parcerias entre o Estado e as autarquias locais, nos termos previstos no Decreto –Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, devem apresentar àquelas
entidades, no prazo de 60 dias, um plano para a sua regularização com vista à celebração de um acordo de pagamentos que não exceda um prazo superior a
cinco anos.
2 — Durante o ano de 2014, e relativamente às dívidas das autarquias locais que se encontrem vencidas desde o dia 1 de janeiro de 2012, é conferido um
privilégio creditório às entidades gestoras dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento ou resíduos urbanos na dedução às
transferências prevista no artigo 39.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Artigo.º 94
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Redução do endividamento
1 — Até ao final do ano de 2014, as entidades incluídas no subsetor da administração local reduzem, para além das já previstas no Programa de Apoio à
Economia Local (PAEL), criado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, no mínimo, 10 % dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias registados, em setembro
de 2013, no Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL).
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os municípios reduzem, até ao final do 1.º semestre de 2014, e em acumulação com os já previstos no PAEL,
criado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, no mínimo, 5 % dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias registados no SIIAL em setembro de 2013.
3 — À redução prevista no número anterior acresce a redução resultante da aplicação aos municípios do disposto no artigo 33.º
4 — Os municípios que cumpram o limite da dívida total previsto no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, podem substituir a redução prevista no
número anterior por uma aplicação financeira a efetuar obrigatoriamente junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública — IGCP, E. P.E. (IGCP,
E.P.E.), no mesmo montante em falta para integral cumprimento das reduções previstas no presente artigo.
5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o aumento de receita do IMI, resultante do processo de avaliação geral dos prédios urbanos constante
do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60 -A/2011, de 30 de novembro, e da alteração do artigo 49.º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto –Lei n.º 215/89, de 1 de julho, é obrigatoriamente utilizado nas seguintes finalidades:
a) Capitalização do Fundo de Apoio Municipal, previsto no artigo 64.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
b) Pagamento de dívidas a fornecedores registadas no SIIAL a 30 de agosto de 2013;
c) Redução do endividamento de médio e longo prazo do município;
d) Capitalização do Fundo de Investimento Municipal, a regular em diploma próprio.
6 — A repartição do acréscimo de receita do IMI, resultante do processo de avaliação geral dos prédios urbanos constante do Decreto –Lei n.º 287/2003, de 12
de novembro, referida no número anterior, é regulada em lei a aprovar no prazo de 30 dias a contar da data de publicação da presente lei.
7 — Até 31 de julho de 2014, a AT comunica aos municípios e à DGAL o valor do aumento da receita do IMI referida no n.º 5.
8 — No caso de incumprimento das obrigações previstas no presente artigo, há lugar a uma redução das transferências do Orçamento do Estado, no montante
equivalente a 20 % do valor da redução respetivamente em falta.
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Artigo.º 95
Fundo de Regularização Municipal

1 — As verbas retidas ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo anterior integram o Fundo de Regularização Municipal, sendo utilizadas para pagamento das
dívidas a fornecedores dos respetivos municípios.
2 — Os pagamentos aos fornecedores dos municípios, a efetuar pela DGAL, são realizados de acordo com o previsto no artigo 67.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro.

Artigo.º 97
Dívida total municipal em 2014

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 84.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o limite da dívida total dos municípios é o previsto no artigo 52.º da mesma
lei.
2 — Em 2014, para efeitos da aplicação do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a dívida total a considerar é a existente em 31 de
dezembro de 2013.
Artigo.º 98
Fundo de Emergência Municipal
1 — A autorização de despesa a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 225/2009, de 14 de setembro, é fixada em € 2 350 000.
2 — Em 2014, é permitido o recurso ao Fundo de Emergência Municipal (FEM) consagrado no Decreto-Lei n.º 225/2009, de 14 de setembro, sem verificação do
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Requisito da declaração de situação de calamidade pública, desde que se verifiquem condições excecionais reconhecidas por resolução do Conselho de
Ministros.
3 — Em 2014, é permitido o recurso ao FEM pelos municípios identificados na Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2010, de 13 de janeiro, em execução
dos contratos -programa celebrados em 2010 e 2011 e com execução plurianual.
4 — Nas situações previstas no n.º 2 pode, mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da administração local, ser
autorizada a transferência de parte da dotação orçamental prevista no artigo 92.º para o FEM.

Artigo.º 100
Transferência de património e equipamentos

1 — É transferida para os municípios a titularidade do direito de propriedade dos prédios afetos às escolas que se encontrem sob gestão municipal, nos termos
da alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º e dos artigos 8.º, 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, alterado pelas Leis n. os 3 -B/2010, de 28 de abril,
55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro.
2 — A presente lei constitui título bastante para a transferência prevista no número anterior, sendo dispensadas quaisquer outras formalidades,
designadamente as estabelecidas nos contratos de execução celebrados nos termos do artigo 12.º do Decreto –Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, alterado pelas
Leis n.os 3 -B/2010, de 28 de abril, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro.

Artigo.º 101
Regularização extraordinária dos pagamentos aos fornecedores
1 — Ficam os municípios autorizados a celebrar com o Estado contratos de empréstimo de médio e longo prazo destinados ao pagamento de dívidas a
fornecedores.
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2 — O montante disponível para efeitos do disposto no número anterior tem como limite máximo a verba remanescente e não contratualizada no quadro da
execução do PAEL, aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto.
3 — O disposto no n.º 1 é objeto de regulamentação por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração local.
Artigo.º 150
Transferências das autarquias locais para o orçamento do Serviço Nacional de Saúde
1 — As autarquias locais transferem para o orçamento da ACSS, I. P., um montante igual ao afeto em 2013 aos encargos com os seus trabalhadores em matéria
de prestações de saúde pelo SNS.
2 — A transferência referida no número anterior efetiva-se mediante retenção da transferência do Orçamento do Estado para as autarquias locais.
3 — A repartição do encargo referido no n.º 1 por município é objeto de encontro de contas com o SNS, com base nos custos efetivos em que este incorreu com
a prestação de serviços e dispensa de medicamentos a trabalhadores das autarquias locais no ano de 2012.
4 — A operação de encontro de contas referida no número anterior tem uma periodicidade semestral e é regulamentada por despacho dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas da saúde e da administração local.
5 — Os ajustamentos resultantes da operação de encontro de contas são refletidos no semestre seguinte nas retenções referidas no n.º 2.

Para além da Lei do Orçamento de Estado para 2014, destaca-se o facto de no dia 01 de janeiro de 2014, ter entrado em vigor a Lei n.º 73/2013 de
03 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.
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2.

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO FINANCEIRA

A presente informação pretende dar a conhecer a posição financeira do Município à data de 31 de maio de 2014, e sempre que possível dados
adicionais relativamente a outros períodos.
Nos quadros seguintes consta a posição financeira relativamente ao Orçamento do Município:

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
MAIO 2014
RECEITA
CORRENTE
CAPITAL
OUTRAS

DESPESA
CORRENTE
CAPITAL

PREVISTA ANUAL
9.268.072,54 €
4.681.827,46 €
100,00 €
13.950.000,00 €

LIQUIDADA

TX. EXEC.

3.923.116,20 €
42,33%
1.504.524,06 €
32,14%
137.850,80 € 137850,80%
5.565.491,06 €
39,90%

TX. EXEC.

RECEBIDA

TX. EXEC.

3.766.472,31 €
40,64%
1.483.529,87 €
31,69%
137.850,80 € 137850,80%
5.387.852,98 €
38,62%

PREVISTA ANUAL

COMPROMETIDA

8.446.363,81 €
5.503.636,19 €

5.191.885,61 €
3.245.767,84 €

61,47%
58,97%

3.266.817,56 €
1.674.365,23 €

38,68%
30,42%

13.950.000,00 €

8.437.653,45 €

60,48%

4.941.182,79 €

35,42%
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PAGA

TX. EXEC.

TX. IDEAL
42,00%
42,00%
42,00%
42,00%

TX. IDEAL
42,00%
42,00%
42,00%
42,00%
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Como se constata, do valor global do Orçamento para 2014 já estão comprometidos 8.437.653,45 €, correspondentes na sua maioria a
valores transitados de anos anteriores, que estão associados a dívida e a projetos em execução, e outros encargos permanentes que face à
nova legislação (LCPA), já estão considerados para a totalidade do ano 2014.

A receita corrente é muito superior à despesa corrente, o que é positivo.

No quadro seguinte, apresenta-se o mesmo tipo de informação relativamente ao mesmo período do ano anterior, para que possam ser feitas as
devidas comparações:
MAIO 2013
RECEITA
CORRENTE
CAPITAL
OUTRAS

DESPESA
CORRENTE
CAPITAL

PREVISTA ANUAL
9.997.250,00 €
7.927.250,00 €
500,00
17.925.000,00 €

PREVISTA ANUAL

LIQUIDADA

TX. EXEC.

3.578.087,20 €
1.027.750,00 €
667,60 €
4.606.504,80 €

35,79%
12,96%
133,52%
25,70%

COMPROMETIDA TX. EXEC.

RECEBIDA
3.562.113,51 €
1.027.750,00 €
667,60 €
4.590.531,11 €

PAGA

TX. EXEC.

TX. IDEAL

35,63%
12,96%
133,52%
25,61%

41,60%
41,60%
41,60%
41,60%

TX. EXEC.

TX. IDEAL
41,60%
41,60%
41,60%
41,60%

10.215.916,56 €
7.709.083,44 €

8.842.211,06 €
4.871.484,19 €

86,55%
63,19%

2.489.009,83 €
2.288.937,10 €

24,36%
29,69%

17.925.000,00 €

13.713.695,25 €

76,51%

4.777.946,93 €

26,66%
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RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Ao analisarmos os dados mencionados anteriormente constatamos que até ao mês de Maio, o valor dos fluxos financeiros totalizaram
5.435.668.52 €.
Foram efectuados pagamentos no valor de 4.941.182,79 €, desagregados em despesas correntes 3.266.817,56 € e despesas de capital
1.674.365,23 €.
Por outro lado, o valor das receitas no período totalizaram 5.387.852,98 € acrescidas do saldo transitado no valor de 47.815,54 €.
O valor das receitas correntes foi de 3.766.472,31 €, enquanto as receitas de capital totalizaram 1.483.529,87€ e as outras receitas 137.850,80 €.
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Considerando os dados orçamentais apresentados, a Câmara Municipal está a cumprir o estipulado no Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro,
na alínea e) do ponto 3.1.1. do POCAL, bem como no artigo 9.º da Lei 91/2001 de 20 de Agosto (Lei de Enquadramento Orçamental) o chamado
“princípio do equilíbrio orçamental ” em que: “as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes”.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

ATIVO
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Analisando de forma detalhada o activo do Município, verifica-se em 31/05/2014 que o seu activo circulante ascende a 2.468.520,73 €. Na mesma
data, o ativo fixo líquido constituído pelos investimentos financeiros, imobilizado corpóreo em curso e de domínio público, totalizam
52.829.545,66 €, representando assim 95,5 % do ativo do Município.
Os Investimentos Financeiros traduzem as participações de capital nas empresas Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (217.661,00 €), Resinorte
(43.657,00 €), Matadouro Regional do Vale do Douro Sul (93.524,75 €), Mateviseu (6.000,00 €), Eforebeiras (1.500,00 €) e Regiefrutas (25.000,00
€). Nota: Com o encerramento de contas de 2013 foi realizada uma provisão para investimentos financeiros no valor de 99.524.62 €,
correspondendo ao valor de 100% das participações no Matadouro Regional do Vale do Douro Sul e Mateviseu.
PASSIVO

O passivo do Município decompõe-se da seguinte forma:
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Relativamente aos valores que integram o Passivo do Município, este subdivide-se em Médio / Longo Prazo e Curto Prazo.

Os compromissos de médio e longo prazo, (empréstimos bancários), apresentam um total em 31.05.2014 de 5.747.008,65 €. Em 31.12.2013 o
valor total ascendia a 5.308.780,76 €. O acréscimo verificado resulta do recebimento do PAEL (Programa de Apoio à Economia Local) da 2ª e 3ª
tranches em Março e Abril de 2014 no valor de 482.497,44 € e 482.497,43 € respetivamente, que totalizaram 964.994,87 €.

Salienta-se que o valor total do empréstimo recebido no valor 2.412.487,18 €, o município pagou já a 1ª prestação no valor de 72.670,02 €,
correspondendo a 42.249,75 € capital e 24.420,27 € juros.

Apesar da contratação do PAEL, comparativamente com o ano 2009, verifica-se uma redução do valor dos empréstimos de 2.877.333,06 €
adicionado o valor de 300.000,00 € de um empréstimo de curto prazo, que estava em divida e foi transformado em médio longo prazo no ano
seguinte, totalizam uma redução global 3.177.333,06 €.

No ano 2014 no período de janeiro a maio, o município já amortizou 526.766,98 € relativamente aos empréstimos de MLP.

Relativamente à dívida de curto prazo, que integra os valores em dívida a fornecedores, fornecedores de imobilizado, credores de transferências
resultantes de subsídios atribuídos a Juntas de Freguesia e Instituições, acréscimos de custos e empréstimo de curto prazo, esta totaliza em maio
de 2014, 4.751.182,06 €, valor este inferior em 592.991,63 € comparativamente com dezembro de 2013.

O Gráfico Seguinte, espelha a evolução do passivo do Município:
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EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

Ao nível dos empréstimos bancários, tal como referido anteriormente, verifica-se que os mesmos têm sofrido uma variação descendente ao longo
do período, em resultado das amortizações de capital realizadas, verificando-se um acréscimo nos anos 2013 e 2014 resultado da contratação do
empréstimo do PAEL.
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O gráfico seguinte espelha a evolução dos empréstimos de Médio e Longo Prazo.

O gráfico seguinte espelha a evolução dos empréstimos de Curto Prazo.
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OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Constata-se uma oscilação entre as diferentes rubricas consideradas no passivo exigível no período em análise, que totalizam 4.501.182,06 € em
31.05.2014.
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PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE OS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
Considerando os elementos contabilísticos à data de 31/05/2014 a situação inerente aos limites de endividamento de acordo com o estipulado na
Lei n.º 73/2013 podem ser traduzidos no quadro seguinte:

ARTIGO 52.º

Limite da dívida total

1 — A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de
dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.
2 — A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do artigo 49.º, os contratos de
locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos
os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.
3 — Sempre que um município:
a) Não cumpra o limite previsto no n.º 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 10 % do montante em excesso, até que aquele limite
seja cumprido, sem prejuízo do previsto na secção III;
b) Cumpra o limite previsto no n.º 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20 % em cada exercício, o valor
correspondente a 20 % da margem disponível no início de cada um dos exercícios.
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4 — Para efeito de responsabilidade financeira, o incumprimento da obrigação prevista no número anterior é equiparado à ultrapassagem do
limite previsto no n.º 1, nos termos e para os efeitos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26
Agosto.

ARTIGO 58.º

SANEAMENTO FINANCEIRO

1 — O município deve contrair empréstimos para saneamento financeiro, tendo em vista a reprogramação da divida e a consolidação de passivos
financeiros, quando, no final do exercício:
a) Ultrapasse o limite da dívida total previsto no artigo 52.º, ou
b) O montante da dívida, excluindo empréstimos, seja superior a 0,75 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios
anteriores.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o município pode contrair empréstimos para saneamento financeiro, desde que verificada a
situação prevista no n.º 1 do artigo 56.º.
3 — Caso a dívida total prevista no artigo 52.º se situe entre 2,25 e 3 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios
anteriores, o município é obrigado a contrair um empréstimo para saneamento financeiro ou a aderir ao procedimento de recuperação financeira
previsto nos artigos 61.º e seguintes.
4 — O resultado das operações referidas nos números anteriores não pode conduzir ao aumento da dívida total do Município
5 — Os pedidos de empréstimos para saneamento financeiro dos municípios são instruídos com um estudo fundamentado da sua situação
financeira e um plano de saneamento financeiro para o período a que respeita o empréstimo.
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6 — Os empréstimos para saneamento financeiro têm um prazo máximo de 14 anos e um período máximo de carência de um ano.

7 — Durante o período de vigência do contrato, a apresentação anual de contas à assembleia municipal inclui, em anexo ao balanço, a
demonstração do cumprimento do plano de saneamento financeiro.
8 — A sanção prevista no artigo 60.º é aplicável sempre que o município viole a obrigação estabelecida no n.º 3.

ANO/RECEITAS
CORRENTES

RECEITAS CORRENTES

2011

6.920.741,72 €

2012

2013

6.594.832,00 €

8.535.236,50 €

LIMITE DE
MÉDIA
ENDIVIDAMENTO
(2011,2012,2013)
1,5 X MÉDIA
7.350.270,07 €

11.025.405,11 €

SITUAÇÃO EM
31/05/2014

10.498.190,71 €

SALDO
DISPONIVEL (-)/
EXCESSO (+)

SITUAÇÃO EM
31/05/2014 EXCLUINDO
EMPRÉSTIMOS

3.147.920,64 €

4.751.182,06 €

Através do quadro anterior, podemos constatar que o limite de endividamento para o ano 2014 é de 11.025.405,11 €. A situação da Câmara
Municipal (sem considerar o efeito de outras entidades) totaliza 10.498.190,71 €, correspondendo a um rácio de 1,43 pelo que o Município têm
uma margem de 0,07, que corresponde a cerca de 527.214 €.
Relativamente à situação de saneamento financeiro, prevista na alínea b) n.º1 do art.º 58 o Município possui uma margem de 0,10 equivalente a
758.000 €.

20

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO 2014
3.

SITUAÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE CONTENCIOSO
Apresenta-se, em anexo, informação sobre os processos judiciais em curso, bem como a fase processual em que se encontram nesta data:
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NOTAS:
PROCESSOS COM DECISÃO
Em maio de 2012 foi colocada uma nova ação contra o Município pela Massa Insolvente da empresa “Pavia SA”. Esta ação reivindica juros
no valor de 165.098,40 € relativamente à morosidade dos pagamentos realizados relativamente à faturação das obras “Caminho Municipal
1039 entre Alvite e a EN329 Espinheiro, e Caminho de Caria – Mileu”. O Município contestou.

Informa-se que o Município já liquidou integralmente o valor de 78.221,89 € (Capital 43.917,40 € e juros 34.304,49 €), à empresa Jeremias
de Macedo Lda, correspondente à condenação pela sentença do processo n.º 413/03 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra,
associada à obra “Beneficiação dos arruamentos de Arcas, Alvite, Leomil e Paçô.

O Município foi condenado a pagar 95.800,73 € (Capital 51.989,27 €, juros 43.811,46 €), (já liquidado na totalidade), à empresa Jeremias de
Macedo Lda, correspondente à ação n.º 445/03 Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, associada à obra Beneficiação da EM 519.

O Município foi condenado a pagar 58.128,50 € (Capital 28.816,05 € e juros 29.312,45 €), (já liquidado na totalidade), à empresa Jeremias
de Macedo Lda, correspondente à sentença do processo n.º 446/2003 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, associada à obra “
Empreitada de arruamentos nas povoações de Vide, Arcozelo do Cabo, Cabaços e Nagosa).

Foi pago ao Sr. Armando Carlos Loureiro Gomes - Funcionário da Câmara Municipal de Moimenta da Beira o valor de 2.500,00 € referente a
horas extraordinárias através de acordo extrajudicial, tendo sido anulada a ação judicial.
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Em janeiro de 2014 o Município iniciou o pagamento da sentença proferida inerente ao processo n.º 416/2013 – EM 514 em que foi
condenado a pagar à empresa Jeremias de Macedo Lda, 814.171,24 € (398.740,64 € CAPITAL + 415.430,60 € de Juros).
Pelo facto de não ser possível ao Município o pagamento integral do montante em causa, foi realizado um acordo de pagamento com a
empresa, para pagamento em 36 prestações. Durante o ano de 2014 o Município já liquidou 113.370,81 €, faltando 700.800,43 €.

ARMVT - Higino Pinheiro & Irmão, Lda

Como complemento, e por se tratar de assuntos de natureza semelhante, a empresa Higino Pinheiro & Irmão Lda, reclamava um valor em dívida
no valor de 401.362,81 € da ARMVT (Associação Regional de Municípios do Vale do Távora) relativamente à obra EM 514, entre Moimenta e o
limite do Concelho de Tabuaço, que terá que ser pago pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira.
Após a realização de uma peritagem à obra pelos serviços técnicos da Câmara Municipal, foi apurado o valor de 290.331,82 €, no entanto, após
negociações ficou acordado assumir o valor de 330.375,01€, verificando-se mesmo assim, uma poupança de 70.987,80 €, face ao valor
inicialmente reclamado pela empresa.
O pagamento da divida em causa será efetuado em prestações mensais no valor de 10.000,00 €, sem qualquer custo adicional conforme
deliberação de câmara do dia 22/06/2011. Anteriormente esta situação estava em contencioso, no entanto, foi possível suspender a ação.
Do valor em causa o Município já liquidou 290.000,00 €, faltando ainda 40.375,01 €.
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PROCESSOS COM DECISÃO – PASSIVEIS DE RECURSO
PROCESSO – Jeremias de Macedo Lda – Arruamento Oeste. O município foi condenado a pagar 106.352,96 € (capital) + 47.937,50 € (juros),
no entanto, o município recorreu da sentença.
PROCESSO - JOÃO COSTA LIMA E OUTROS – Apesar da decisão do Tribunal de 1ª instância, o Tribunal da Relação do Porto determinou por
Acórdão a repetição do julgamento pelo Tribunal da comarca de Moimenta da Beira.
PROCESSO – VICELGON – Habitação Social de Leomil. O município foi condenado em 28 de maio de 2014 pelo Tribunal Administrativo e
Fiscal de Viseu a pagar 53.158,92 € (capital) + (juros), no entanto, o município recorreu da sentença.
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4

INFORMAÇÃO FINANCEIRA SOBRE OS PROTOCOLOS (ANTIGOS) CELEBRADOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA
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Relativamente aos protocolos de colaboração financeira celebrados em anos anteriores com as Juntas de Freguesia, já foram apresentadas faturas
no valor de 748.212,40 €, correspondendo a uma comparticipação de 467.988,46 €. A Câmara Municipal já efetuou pagamentos na totalidade no
valor de 449.754,50 € não havendo qualquer valor em divida destes protocolos.
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PROTOCOLOS POSTERIORES
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Relativamente aos protocolos celebrados posteriormente, já foram realizados investimentos no valor de 247.869,27 €, correspondendo a uma
comparticipação no valor de 177.856,04 €, dos quais foram pagos 70.013,23 €.
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5

INFORMAÇÃO FINANCEIRA SOBRE O EVENTO “EXPODEMO 2013”

O quadro anterior, reflete a informação financeira sobre o evento ocorrido nos dias 20,21 e 22 de setembro de 2013 designado por
“Expodemo’13”. Ao analisarmos os fluxos financeiros, constatamos que o valor dos proveitos totalizou 42.743,55 € tendo sido a receita efetiva de
27.743,55 €. Salienta-se que a Associação Beira Douro ainda possui o valor em divida de 15.000,00 €. Quanto aos custos com a realização do
evento, os mesmos totalizaram 57.986,97 €, pelo que o saldo global foi de -15.243,42 €.
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Moimenta da Beira, 17 de Junho de 2014

O Presidente da Câmara Municipal

___________________________

José Eduardo Ferreira
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