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REUNIÃO DE 28/09/2012

DELIBERAÇÃO
(MINUTA)

ASSUNTO: PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO
PRAZO, ATÉ AO MONTANTE DE 18,324,497,98€, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL

Presente à Câmara o assunto em epígrafe, instruído com a informação n.° 14/DSF/2012, de 25 de

setembro, cujo teor se transcreve:

"Pela Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto, procede-se à criação do Programa de Apoio à Economia Loca]

(PAEL), cujo. objetivo é a regularização do pagamento de dívidas dos Municípios, vencidas há mais de 90

dias, registadas na DGAL à data de 31 de março de 2012.

O art° 2° refere o enquadramento das Autarquias nos dois Programas estabelecidos, sendo que o

Município de Valongo está inserido no Programa II.

Conforme preconizado no art.° 5°, os Municípios aderentes ao referido Programa terão de apresentar o

pedido de adesão acompanhado do respetivo Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado pela Assembleia

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, para posterior remessa à Comissão de Análise.

O Plano de Ajustamento tem uma duração igual à do empréstimo a conceder pelo Estado e deverá conter

uma série de medidas específicas e. quantificadas, que evidenciem o restabelecimento da situação

financeira do Município, nomeadamente no que concerne à redução e racionalização da despesa corrente

e de capital, à existência de regulamentos de controlo interno, à otimização da receita própria e à

intensificação do ajustamento municipal nos primeiros 5 anos de vigência do PAEL.

A Portaria n.° 281-A/2012, de 14 de setembro, procede à regulamentação da Lei n.° 43/2012, de 28 de

agosto pelo que, segundo o art.° 5°, n.° 1 desta Lei, o Município dispõe de 20 dias seguidos após a

publicação da Portaria para procederão pedido de adesão junto da Comissão de Análise. —

De acordo com os art.° 1° e 2° da Portaria n.° 281-A/2012, de 14 de setembro, o Município deverá

apresentar o formulário de adesão ao PAEL (Anexo l), devidamente subscrito pelo Presidente da Câmara

Municipal, os 7 quadros relativos ao Programa II (Anexo III), bem como o mencionado Plano de
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O art.° 7° da Portaria refere ainda que os Municípios que, em 31 de dezembro de 2011, se encontrem em

desequilíbrio conjuntural, deverão apresentar um Plano que contenha medidas adicionais de redução e

contenção da despesa e de otimização da receita. —

O pedido de adesão deverá ainda ser acompanhado da lista das dívidas do Município registadas a título de

pagamentos em atraso, no Sistema Integrado de Informação da Administração Local (SIIAL), à data de 31

de março de 2012, bem como da sua evolução até à data de apresentação do pedido de adesão.

O art° 3° da Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto define as condições do financiamento subjacente à adesão

ao PAEL, referindo que o empréstimo contraído no âmbito do Programa II tem o prazo máximo de vigência

de 14 anos, sem diferimento de início de período de amortização, sendo o montante mínimo de

financiamento de 50% e o montante máximo de financiamento de 90% do montante elegível.
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O art.° 1°, n.° 4 e 5, da Lei em apreço referem que o limite legal de endividamento de médio e lonc

não prejudica a contração do empréstimo ao abrigo do Programa e que a celebração do

não pode conduzir ao aumento do endividamento líquido do Município, conforme preconizado na Lei dal
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O art.° 7° da Lei estabelece que a deliberação da assembleia municipal deve incluir a autorização expressa

para a contratação de um empréstimo de médio e longo prazos até ao limite máximo dos pagamentos em

atraso constantes da lista dos pagamentos que integra o Plano. -----------------------------------------------

O art.° 6° da Portaria estipula as condições do contrato de empréstimo referindo que a taxa de juro

aplicável ao valor contratado é a correspondente à do custo de financiamento da República Portuguesa,

acrescida de 15 pontos base, sendo o empréstimo amortizado em prestações com periodicidade não

superior à semestral e sem período de carência. -----------------------------------------------------------

O contrato de empréstimo celebrado no âmbito do PAEL é remetido para o Tribunal de Contas, para

efeitos de fiscalização prévia, no prazo de cinco dias após a assinatura do contrato (art.° 8° da Lei). ----------

De salientar ainda que o n.° 8 do art.° 38° da Lei n.° 2/2007, de 15 de Janeiro, refere que sempre que os

efeitos da celebração de um contrato de empréstimo se mantenham ao longo de dois ou mais mandatos,

deve o mesmo ser objeto de aprovação por maioria absoluta dos membros da assembleia em efetividade

A competência para a aprovação do Plano de Ajustamento Financeiro, assim como para a contratação de

um empréstimo até ao montante de 18.324.497,88 €, correspondente ao limite máximo dos pagamentos

em atraso constantes da lista dos pagamentos que integra o Plano, pelo prazo de 14 anos, sem período de

carência e à taxa de juro correspondente à do custo de financiamento da República Portuguesa, acrescida

de 15 pontos base, com periodicidade não superior à semestral, é da Assembleia Municipal, sob proposta

da Câmara, nos termos dos n.° 1 e 2 do art.° 7° da Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto e da alínea d) do n.° 2

do art.° 53° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de
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A presente informação foi elaborada pela Chefe da Divisão de Finanças Dra. Ana Maria Moura dos Santos.

O Exmo. Senhor Presidente da Câmara proferiu o seguinte despacho: "Concordo. Elabore-se minuta para
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Na elaboração do presente documento foram cumpridas todas as obrigações legais.

Analisado devidamente o referido documento, foi deliberado por y^rv.^\^ , propor à

Assembleia Municipal a aprovação do Plano de Ajustamento Financeiro, bem como a contratação de um

empréstimo até ao montante de 18.324.497,88 €, correspondente ao limite máximo dos pagamentos em

atraso constantes da lista dos pagamentos que integra o Plano, pelo prazo de 14 anos, sem período de

carência e à taxa de juro correspondente à do custo de financiamento da República Portuguesa, acrescida

de 15 pontos base, com periodicidade não superior à semestral, nos termos dos n.° 1 e 2 do art.° 7° da Lei

n.° 43/2012, de 28 de agosto e da alínea d) do n.° 2 do art.° 53° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, com

a redação dada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de janeiro.

Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
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