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ATA N° 023 

------ Ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia vinte e oito do 
mês de outubro do ano dois mil e catorze. 

------ Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze, pelas dez horas, na sala de 
reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge 
Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz, Heleno da Costa Simões, Licínio Ramos Martins e 
Adriano Augusto Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Munici
pal de Vimioso, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve 
lugar a reunião referida. 

------ À hora indicada o senhor presidente declarou aberta a reunião 

------ORDEM DO DIA 

------ J>()]\Tjr() lÍJ\TJ(7() ----------------------------------------------------------------------------------------------

------DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2015 

OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DE ORÇAMENTO - Análise e Aprovação: 

- Presentes os documentos em título foi pelo Sr. Presidente da Câmara iniciada a explicação refe
rindo que estes documentos são cada vez mais restritivos face às novas regras do Novo Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e das transferências, cada vez menores, do Orçamento de Estado, 
face às competências I responsabilidades que o município tem de assumir. 

--- Referindo-se ao RELA JrÓRJ(): -

---Ponto 1.1 -

Disse: 
- Comparativamente ao ano transato, verificou-se um aumento das transferências para os 

municípios, contudo, este aumento fica consignado à consolidação orçamental dos municípios e 
melhoria do saldo orçamental da Administração Local - os municípios têm de aplicar as 
receitas corre:,pondentes ao aumento de FEF e IRS, tal como sucede com o acréscimo do 
imposto municipal sobre imóveis (!MI) decorrente da reavaliação geral, numa das seguintes 
três possibilidades: capitalização do Fundo de Apoio Municipal, redução dos pagamentos em 
atraso e diminuição da divida de médio e longo prazo. 
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Referiu que passa a haver uma mudança de paradigma de controlo da gestão de recursos huma
nos nas autarquias, com dVerenciação entre municípios em equilíbrio e municípios sobre endivida
dos: 

-Municípios sobre endividados (que ultrapassam o limite endividamento) mantêm regras 
iguais ao Orçamento de Estado de 2014: redução de 3%, quando a respetiva dívida total 
ultrapasse 2,25 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios ante
riOJ·es ou 2% nos restantes casos e proibição regra de recrutamento (exceções carecem de 
autorização do Governo); 

-Municípios equilibrados: não se aplicam as regras referidas no ponto anterior e passa a 
existir uma solução de autonomia que assegure o não aumento global da massa salarial, 
podendo estes recrutar novos trabalhadores de acordo com o procedimento previsto na lei 
(sem necessidade de intervenção dos membros do Governo) e desde que respeitem os limites 
de despesas com pessoal antes mencionados. 

-Relativamente ao ponto 3- Alargamento da base legal para descentralização: 

Referiu que o Orçamento de Estado para 2015 tem normas que au torizam a tramferência de 
verbas e equipamentos para os municípios e entidades intermunicipais nas áreas da educação, saú
de, segurança social e cultura, fi'isando que se incluem nestas, no caso do municipio de Vimioso as 
resultantes da transição do Pessoal Não Docente do Agrupamento Escolar de Vimioso, resultante da 
entrada em vigor, a partir de janeiro próximo, do Contrato de execução de Transferência de compe
tências em matéria de educação celebrado entre o município e o Ministério da Educação e de dos 
imóveis afetos ás escolas. 

--- Na página 4- Ponto 7- referiu: 

- Foi criada a possibilidade de em 2015 os municípios não sobre endividados poderem substituir 
os financiamentos existentes por financiamentos mais baratos (a Lei n. o 7 312013, de 3 de setem.bro -
Lei das Finanças Locais 2013 não permite porque só aceita empréstimos para investimentos, ou 
então para saneamento dos sobre endividados). A lógica é permitir baixar o serviço da divida apro
veitando os valores historicamente baixos das taxas de juro. Os municípios em desequilíbrio, já 
podem fazê-lo, no âmbito dos mecanismos de Recuperação Financeira Municipal. Porém não vamos 
usar desta situação por que não é o nosso caso. 

Napágina6-§4° -

Referindo-se à metodologia adotada na elaboração do Orçamento da Receita foi baseada na 
média Aritmética dos últimos 24 meses, considerando-se o último mês, o de setembro de 201 4. 

Em relação á receita prevista do IMI a metodologia não seguiu esta metodologia porque as verbas 
que entraram nos últimos três meses do ano 2012 ainda não foram calculadas segundo as regras 
atuais de avaliação geral dos prédios urbanos. 

--- Na página 7-
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Observou que a apresentação Global do Orçamento 2015 se discrimina pelos dois grandes agru
pamentos de classificação económica; Receitas Correntes e de Capital e Despesas Correllles e de 
Capital no quadro seguinte: 

QUADRO 1. -Resumo do Orçamento Previsto para o Ano de 2015: 

Descrição 
Classificação Orsamental 

Total 
Correntes Capital 

Receitas 7. 62 7. 606,00 € 4.236.370,00 é 11.863.976,00 € 
Despesas 7.326.1 69,00 € 4.537.807,00 é 11.863.976,00 € 

Saldo 301.43 7,00 é -301.43 7, 00 é 

Referindo na análise: 
- Que o princípio do equilíbrio orçamental do POCAL, em. sede de elaboração do orçamento, determina 

que o orçamento preveja os recursos necessários para cobrir todas as despesas, devendo as receitas correntes 
ser pelo menos iguais às despesas correntes. 
Concluindo-se, neste sentido pela análise do quadro, que este princípio se observou e que o saldo corrente 
regista um superavit de 301.437,00 €. o qualfinanciará no mesmo valor as despesas de capital de igual valor 
negativo, incluindo a amortizaçcio da dívida. 

--- Na página 8 -

Analisando o QUADRO 2. -Mapa Comparativo dos Orçamentos Previstos para os anos 2014 
e 2015, seguinte: 

Descritivo 2014 2015 Var. % 

Receitas Correntes 

Impostos Diretos 552.300,00 f 488.400,00 F -11,57% 

impostos Jndiretos 18.400,00 f 14.000,00 F -23,91% 

Taxas. Multas e Outras Penalidades 34.800,00 f 22.100,00F -36,49% 

Rendimento de Propriedade 3.200,00 f 2.000,00f -37,50% 

Transferências Correntes 5. 988.243.00 f 6.204.406,00 f 3,61% 

Venda de Bens e Serviços Corremes 636.400,00 f 601.900,00_€ -5,42% 

Outras receitas Correntes 32o.2oo.oo e 294.800,00 f -793% 

Total (Receitas Correntes) 7.553.543.00 F 7. 62 7. 606. 00 € o 98% 

Receitas Capital 

Venda de Bens de Investimento 1.409.425,00 f 500.00 F -99,96% 

Transferências de Capital 3.930.485,00 F 4.235.870,00 F 7,77% 

Ali vos Financeiros 0.00€ 0,00€ 0,00% 

Passivos Financeiros 0,00€ 0,00€ 0,00% 

Outras Receitas de Capital 0,00 F 0,00 f 0,00% 

Total (Receitas Capital) 5.339.910,00 € 4.236.3 70,00 € -20,67% 

Outras Receitas 

Reposições não abatidas aos pagamentos 0,00€ O.OOf 0,00% 

Total (Outras Receitas) O,OOf 0,00€ 0,00% 

RECEITAS - TOTAL 12.893.453,00 € 11.863.976,00 € -7,98% 
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Descritivo 2014 2015 Var. % 

Despesas Correntes 

Despesas com o pessoal 3.281.850,00 f 3 .062.349,00 f' -6,69% 

Aquisiçcio de bens e serl'iços 3.305.593,00 f' 3.500.920,00 f 5,91% 

Juros e outros enc:ar?,os 139.180,00€ li 1.300,00 f -20,03% 

Transferências correntes 715.410,00 f 541.200.00 f -24,35% 

Subsídios 410,00 f 300,00 f ' -26,83% 

Outras despesas correntes 111.100,00 f li O. I 00, 00 f -0,90% 

Total (Despesas Corremes) 7.553.543,00 f 7.326.169,00(-' -3,01% 

Despesas Capital 

Aquisição de bens de capital 4.527.390,00 F 4.071. 700,00 f -10,07% 

Transferências de capital 306.520.00 f 60.720,00€ -80,19% 

A tiFos financeiros O,OOf 65.327,00 f 100 00% 

Passivos financeiros 450.000,00 f 300.000,00 € -33,33% 

Owras despesas de capital 56.000,00 f 40.060,00 € -28,46% 

Total (Despesas Capital) 5.339.910,00 f 4 .537.807,00 € -15,02% 

DESPESAS- TOTAL 12.893.453,00 € 11.863.976,00 € -7,98% 

Releva da análise que o orçamento de 2015, comparado com o de 2014, apresenta uma redução de 
7,98%. 

Fazendo o mesmo exercício comparativo no orçamento das receitas correntes refere que se verifica 
um aumento das receitas coiTentes de 0,98% e um decréscimo de 20,67% nas receitas de capital. 

Relativamente ao orçamento da despesa prevê-se um decréscimo de 3,01% nas despesas coiTentes e 
as despesas de capital prevê-se que descerão 15,02%. 

Página 10- Fontes de Financiamento Remetendo-se nesta análise para o Quadro 3- seguinte. 

QUADRO 3.- Principais Fontes de Financiamento do Orçamento da Receita seguinte. 

Receitas Correntes 
Descritivo Montante Princip al fonte Montante 

Imposto Municipal Sobre Imóveis 370.000,00 f 75,76% 

Impostos Imposto Único de Circulação 85.600,00 f 17,53% 
488.400, ()() f 6,40% 

Diretos Imposto Municipal Sobre Transações Onerosas de Imó1•eis 32.500,00f 6,65% 

Impostos Abolidos e Impostos cliretos dh·ersos 300,00 € 0,06% 

Mercados e Feiras IOO,OO € 0,71% 

Loteamentos e Obras 12.600,00 € ')0.(10% 

Impostos Ocupação de via pública 100,00 € (!,71% 
l4.000.00f 0.18% 

lndiretos Publicidade 100,00 f (}.71% 

Saneamento - Conserração 100,00€ (}.71% 

Outros 1.000,00 € 7. 14% 
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Mnlllts e Outras 
Penalidades 

Rendimemos de 
Propriedade 

Tramferéncias 
Correntes 

Ve11lla de B ens e 
Serviços 

Corren tes 

Outras Receitas 
Correntes 

Total (Receitas 
Correntes 

Descritivo 
Venda de B ens 
l n vestimellto 

Transferências 1/e 
Capital 

Total (Receitas de 
Capital) 

Total de 
Receitas 

CÂMARA MUNICIPAL 

I Mercados e Feiras 

22.100.00 (o' Loteamentos e Obras 

Ocupação du 1·ia pública e uwras receitas 

2.11110.110f Bancos e outras instiluições financeiras 

Sociedades e quase-sociedades nclofinarJceiras 

6.204.406.00 f' Administraçâo Cenlral 

Famílias e Instituições sem fins lucratii'Os 

Venda de hens 

601.91111.110 (<' Sen ·iços 

Rendas 

Jm reembolsado 
294.8011.00 f 

Outras 

7.627.6116.00 f 

Receitas de Capital 
Montante Principal fonte 

5110.00€' Terrenos e Outros BC'ns de Jm ·estimento 

Sociedades e quase-sociedades não finan ceiras 

4.2 35.8711.00 f 
Estado- FEF e Cooperaçclo Técnica e Financeira 

Eçtado - Participaçiio comuniTária projetas cofinanciados 

Administração Local 

4.236.370.00 €' 

I 1.86.~.976,00€' 

Na página 11 -

FI. OS 

4.100.00f 18. 55% 

1.500.00f 6,79% 0.29% 

16.500.110 f 74.66% 

2.000.00 f 1110.1111% 1).()3% 

237.400.00 f 3.83% 

5.966.806,00 f '16,17% 81.34% 

200.00 f 0.00% 

385.':100.00 f 64.11% 

/97.000.1111 f 32,73% 7.8'.1% 

19.000.00f 3.16% 

80.000.00f 27. 14% 

214.800.00 f 72,86% 
3,86% 

7.62 7. 606,00 €' 64,29% /00,00% 

Montante % 

500.00 €' /00,00% 0.01 % 

200.00 €' 0,00% 

I.J64.754.00 f 27,50% 
':19.99% 

3.070.816.00 f 72.50% 

100,00€' 0.00% 

4.236.370.00 f 35.71% /00.110% 

I 1.863.976,00€ 100.011% 

Ressalta, de entre as piincipais fontes de financiamento, pela análise do mapa anterior. 

Ao nível das Receitas CmTentes: 
- Que estas representam 64,29% do Orçamento: 
- Os impostos diretos, que representam 6,40% do orçanzento corrente; 93,29% provenientes 

do imposto municipal sobre imóveis e imposto único de circulação e 6, 71% dos restantes impostos 
diretos; 

- Os impostos indiretos, que representam O, 18% do orçam.ento corrente. A receita proveniente 
de Loteamentos e Obras representa 90,00% destes impostos; 

- As tran!,ferências correntes, que representam 81,34% das receitas correntes, p roveniência é 
em 96,17% da Administração Central, nomeadamente do Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo 
Social Municipal e Participação no IRS, provenientes principalmente da DGAL, DREN, IEFP. 

Ao nível das Receitas de Capital: 
- Que estas representam 35, 71% do Orçamento: 

Reunião Extraordinária de 28 - 10 - 2014 



Fl.06 

t 
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO ~ ~~ 

A rubrica Tran.~ferências de capital que contribui com 99,99% para o orçarnento das recei-
tas de capital e regista um aumento de 7, 77% face ano de 2014. 

Referindo que estas receitas procedem, na sua quase totalidade, das transferências da Administra
ção Central e de Fundos Comunitários, somam 4.235.570,00 f. 

Na página 12-

Ainda no contexto da análise refere sinteticamente a evolução das receitas conforme quadro 
seguinte: 

QUADRO 4. -Evolução da Previsão das Receitas Totais porf ontes de financiamento: 

2014 2015 
Fontes de Financiamento 

Valor Estrutura Valor Estrutura 
Variação 

F.E.F. I F.S.M. I Part. Variável !RS 5.659.087.00 r 43.89% 5. 962. 770, 00 f 50,26% 5.37% 

Apoios Comunitários 2.922. / 8/ .00 f 22.66% 3.102. 816,00 f 26.15% 6. 18% 

Empréstimos O.OOf 0.00% O,OOf' 0,00% 0.00% 

Receitas próprias 2.654.525.00 f 20.59% / .128.900,00 f 9.52% -57.47% 

Outras Receitas 1.657.660.00 f 12,86% 1.669.490, 00 f 14.07% 0, 71% 

Total 12.893.453. OOf 100,00% 1 1.863. 976. 00f 100.00% -7,98% 

Orçamento da Despesa 

Página 13 e 14 -

Sobre o Orçamento da Despesa o Sr. Presidente referiu o valor das Despesas Correntes -
7 326 169,00 Euros, que, comparativamente a 2014, contempla um decréscimo de aproximadamente 
3,01 %, atingindo as Despesas de Capital o valor de 4 537 807,0 Euros, registando também aqui um 
decréscimo de 15,02% relativamente ao referido ano. Esclarecendo que o decréscimo previsto para as 
despesas conentes se deve essencialmente à previsão de redução de despesas com pessoal. 

Neste contexto remeteu para a análise do Quadro 6, seguinte: 

QUADRO 6. - Repartição Orgânica da Despesa Total de 2015 - por tipo de despesa: 

Desp esas Correntes 
Despesas de 

Unidades Capital 
Orgânicas Aquisição de Total 

Despesas com 
bens e 

Outras 
Total Despesas de 

Administração Autárquica 
pessoal 

serviços 
Despesas Capital 

Assembleia Municipal 22.100,00 (.' 200.00 € o.oo r: 22.300.00 €' O.OOf 22.300,00f 

Câmara Municipal 3.(!40.249,00 f' 3.5oo. 12o.oo r 651.600.00 f 7.192.569,00 f 4.177.287.00 f 11.369.856, 00 f 

Operações Financeiras 0,00€ (!,O() f 111.300.00 f I 11.300,00 €' 360.520. 00f 471. 820, 0(1f 
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TOTAL 3.062.349,00 f'l .UOO. 920,00 €1 762.900,00 ~ 7.326.169,00 ~ 4.537.807, 00 €1 11.863.976,00 ~ 

Página 18-

Fazendo a análise ao Quadro 8- Apuramento da dívida total - li1nites para 2014, o Sr. Presiden
te referiu que a dívida à banca é de 3 128 171,11 Euros e que a capacidade máxima de endividamen
to 
do município prevista é de 1 241 648,75 Euros. 

----- P.P.I. - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: 

------Referindo-se ao Quadro 10.- Plano Plurianual de Investimentos para 2015- Resumo. 

O Sr. Vereador Adriano Augusto Gonçalves Prada, sobre as rubricas Educação e Saúde (Obj. 
2.1 e 2.2) dotados com as verbas respetivas de 54.020,00 Euros e 445 110,00 Euros, questionou a que 
ações respeitam, e ainda a verba de 1 300 000 Euros. 

O Sr. Presidente esclareceu que estão incluídas nestes objetivos os serviços de apoio à educação 
e do Balneário Tem1al da Tenonha, inclusivamente a obra recentemente lançada a concurso e já 
adjudicada. E a verba referida de 1 300 000,00 Euros contempla a previsão de um regadio em Santu
lhão, projeto financiado a 100%, e a requalificação do regadio de Angueira. 

Ainda neste sentido o Sr. Vereador Adriano Augusto Gonçalves Prada apelou ao aproveitamento 
da água na área do concelho para a agricultura, aproveitando um dos nossos melhores recursos, inclu
sivamente para as mini-hídricas. 

Sobre este último pondo o Sr. Presidente informou que desde 2002 que o município está a tentar 
construir a mini-hídrica de Algoso, em sociedade com o Município de Mogadouro e um privado. 
Esclarecendo que recentemente teve uma reunião com o Sr. SecretáJ.io de Estado da Energia que o 
infom1ou que irá sair nova legislação e que será neste âmbito ponderado o assunto. 

A jeito de finalização da apresentação o Sr. Presidente conclui que o Plano e Orçamento em aná
lise dão prioridade à conclusão das obras lançadas, referindo a contexto que se contempla no Objeti
vo 2. 4. 2. - Regeneração Urbana no Concelho para o caso de surgir a possibilidade de candidatura a 
este tipo de projetas e, também o Objetivo 2.5.2 do plano contempla uma rubrica -Ciclovias e Vias 
pedonais - por se saber que o novo quadro comunitário irá contemplar financiamento para este tipo 
de projetas. - · 

O Sr. Vereador Prada observou que o PPI ao nível de realizaÇão de obras a maior parte ainda 
não se iniciaram e que concluídas disse haver muito poucas. 
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A respeito, o Sr. Presidente esclareceu que, à medida que se vão concluindo vão deixando de ser 
contempladas no plano, posto que o Plano contempla as obras em curso e a que se preveem realizar 
no futuro próximo. 

O Sr. Vereador Heleno da Costa Simões questionou sobre a Rubrica - Ordenamento do terri
tório , com um valor de 413 680,00 Euros. 

O Sr. Presidente explicou que o valor referido é o total do O~jetivo 2.4.2 - Ordenamento do 
território que vem a seguir desagregado pelas diversas Ações e respetivos valores previstos. 

O Sr. Vereador Adriano Augusto Gonçalves Prada referiu-se a apoios sociais alertando que há 
situações de fome no concelho que merecem alguma atenção por pmte do município. 

O Sr. Presidente esclareceu que tem repmiadas algumas situações de famílias em dificuldades 
as quais a câmara vem gerindo, em especial na população escolar no âmbito de fornecimento de 
refeições; sendo que neste momento está a câmm·a a garantir três refeições aos alunos carenciados do 
agrupamento escolm·. 

Finda a analise aos documentos previsionais para o ano 2015 e postos à votação foi deliberado apro
vá-los com os votos favoráveis do Senhor Presidente da Câmara e Senhores Vereadores António 
Augusto Torrão Vaz e Licínio Ramos Martins e com os votos de abstenção dos Senhores Heleno 
da Costa Simões e Adriano Augusto Gonçalves Prada. 

------ Neste âmbito foi deliberado submeter estes documentos à apreciação e aprovação da Assem
bleia Municipal. 

------ Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas doze horas, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos tennos do attigo 57° do 
Anexo I da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros presentes e, de 
acordo com a parte final desta nonna legal, vai também ser assinada por todos os presentes. 

------ Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja 
assinada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 

---
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