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MUNIC(PIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

PROPOSTA
ADESÃOAO PROGRAMADE APOIO À ECONOMIALOCAL (PAEL)
O Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), aprovado
43/2012,

de 28 de agosto e regulamentada

de 14 de setembro,

pela Portaria n. ° 281-A/2012,

criou uma linha de crédito

destinada a regularizar

pela Lei n. °

de mil milhões de euros

as dívidas dos municípios vencidas há mais de 90

dias, registadas na Direcção-Geral

das Autarquias Locais relativas a 31 de

março de 2012.
Este Programa de Apoio à Economia Local divide-se

na prática em duas

medidas:
• a primeira

(Programa

desequilíbrio

I) direciona-se

estrutural

e

com

às autarquias

pedido

de

apresentado ao Estado. Neste caso o contrato
prazo máximo
financiamento

de vigência
obrigatório

em situação

reequilíbrio

de

financeiro

de financiamento

de 20 anos e o montante

tem o

máximo

de

igual a 100%do montante elegível.

• a segunda (Programa 11) destina-se às dívidas em atraso pelo menos há
90 dias, tendo um prazo máximo de vigência de 14 anos. Neste caso os
contratos podem cobrir entre 50 a 90% das dívidas.
As autarquias

que estabeleçam

Apoio à Economia Local ficam

um contrato
sujeitas

ao abrigo do Programa de

a um conjunto

de obrigações,

estando previstas multas no caso de aumento do endividamento

durante o

período do contrato.
Considerando
medida
financeiro

que o município

(Programa
estrutural,

do Porto Santo enquadra-se

I) por se encontrar

em situação

na primeira

de desequilíbrio

dado que reúne quatro dos seis requisitos previstos

no n." 1 do artigo 8.° do Decreto-Lei n." 38/2008, de 7 de março (ofício n.o.
1234, de 11-06-2012 da DGAL).
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Proponho que a Câmara Municipal,

delibere,

ao abrigo do disposto no

artigo 5. o, n. o 2 da Lei n. o 43/2012, de 28 de agosto, o seguinte:
1. Aprovar a Candidatura de Adesão do Município do Porto Santo ao PAEL
acompanhada do Plano de Ajustamento

Financeiro,

para contratação

de

um empréstimo até o montante máximo do valor elegível.
2. Submeter esta proposta à aprovação da Assembleia Municipal.

Paços do Concelho do Porto Santo, em 26 de setembro de 2012
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Fátima FiLipa de Mene
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Submetida

à votação, esta proposta foi aprovada,

por maioria,

na reunião da

Câmara Municipal realizada em 28/09/2012, com os votos favoráveis da presidente
Fátima Menezes
Orumond

e dos vereadores

Gina Mendes,

e com o voto contra da vereadora

declaração de voto.

José Vasconcelos

e Guido

Renata Sousa, que apresentou

Declaração de Voto
A proposta de Adesão ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), configura-se como uma
proposta de empréstimo

no valor de 2.452.014,89€,

durante 20 anos, como o objetivo

de se

pagar as dívidas de curto prazo em atraso há mais de 90 dias. Que fique bem claro que no meu
entendimento,

todas as dívidas do Município

na Lei, não transferindo
nos fornecedores,

devem ser pagas, no tempo e na forma prevista

despesa corrente de curto prazo, para longo prazo, colocando o ónus

como vem sendo hábito.

Não obstante, analisados e esgrimidos os argumentos,

voto contra, e acrescento as seguintes

considerações:
- É sem dúvida gravosa a obrigação de manter, durante os 20 anos do Plano ora apresentado,
as taxas municipais
sobre Imóveis

no máximo,

(IMI), a aplicação

de que surge como grande exemplo
de uma eventual

empresas sediadas no Concelho, a impossibilidade

Derrama

o Imposto

Municipal

sobre o lucro tributável

das

de declinar dos 5% de Imposto Sobre o

Rendimento (IRS), em favor dos munícipes;
- Acresce ainda que segundo este programa ficam fora deste programa, os protocolos
pagamentos

em atraso a agentes culturais,

desportivos

de os

e sociais, bem como transferências

para a Junta de Freguesia;
- O PAEL atua quer pelo lado da despesa, com obrigação de redução de custos com o pessoal e
mesmo redução no número de trabalhadores,
caso do nosso município,
dos munícipes.

manutenção,

quer pelo lado da receita com o aumento ou, no

de taxas máximas que oneram e muito o custo de vida

Esta é a receita que tem vindo a ser implementada

a nível central, com os

resultados que todos conhecemos;
- Assim, o recurso ao PAEL implica a aplicação de um plano de ajustamento
gravosas consequências

para os munícipes,

agentes culturais, desportivos
do Concelho, constituído

para os trabalhadores

do município,

e sociais, para a junta de freguesia e para o tecido empresarial

o município por 20 anos, ou seja, acaba por manietar as decisões

dos próximos órgãos executivos que venham a ser eleitos, bloqueando
dos serviços

- Por fim, se há necessidade
que se pautou

à população.

essenciais

machadada no princípio constitucional

camarária

para os

por miero e pequenas empresas, tecido esse já de si muito debilitado.

- Esta decisão comprometerá
na prestação

financeiro que terá

da Autonomia

de recorrer

assim, a meu ver, de uma

do Poder Local.

ao PAEL, isso deve-se, também,

pelo despesismo

executiva camarária aos constrangimentos

Trata-se

a ação das autarquias

nos últimos

a uma gestão

anos, que não adequou

financeiros que entretanto

a política

surgiram.

Re
a Marisa Correia de Sousa
Vereadora pelo Partido Socialista

ANEXO

I

(a que se refere o artigo 2.°)

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)
FORMULÁRIO DE ADESÃO

A. Identificação do Município:
Designação: Município do Porto Santo
Morada: Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira (Apartado 81)
Código Postal: 9401-909 Porto Santo
Contactos: Fátima Filipa de Menezes; tel. 962145206;
portosanto.pt c/ c cmportosanto@mail.telepac.pt

fax. 291982860

e email fatimamenezes@cm-

B. Data da última informação financeira trimestral comunicada:
30 de Junho de 2012

C. Enquadramento no PAEL
PROGRAMA I
1.

Condições de acesso nos termos do n." 2 do artigo 2.° da Lei n." 43/2012 de 28 de agosto.
a) Município com situação de desequilíbrio financeiro aprovado pela assembleia municipal e
Plano de reequilíbrio financeiro aprovado
Pretende integrar o empréstimo

do P AEL no contrato de reequilibrio financeiro?

(Assinale na caixa respetiua}

•

Sim

D

•

Não

~

b) Município em situação de desequilíbrio financeiro estrutural em 31-12-2011,não declarad~
pelo município
Verifica as seguintes situações nos termos do n." 1 do artigo 8 do Decreto-Lei
março:

EL >175%
Rec itas que
contam parol os
limites de

ndividam nto

Dívidas a
fornecedores
>50''10 das receita
totaiszo1

(b)

(c)

prazo médio de
pagamento> 6
meses

1

Cumpriu com a
r dução do

Liquido

I

endividamento
MLP

(f)

I

(g)

ca:npriu com
redução do
limites de
cndividarncnto

(c)

351.493

n." 38/2008, de 7 de

li

limites de

668

I

jk

1q;P

Sim

J
Rcccit.is l.>taIS -'. ",\IJo ~cr~nchL .mtcrror

DÍ\ ida.>; jl forncceUofl'::-coffiwoO\.km
l-oni, de mforrnac.io

~j~lcma

rccc n,is correntes

+ rcccrtas J<: caprt,
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+

rcposiçócs.

para o PI\ rp calculado para () •••• !amestre de 211I l'

da . vdrrunisrração

Local

~[1.\J. (24 05 201~).
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Pretende declarar a situação de desequilibrio financeiro estrutural?
(Assinale na caixa respetiua)

•

Sim

D

•

Não

[K]

Se sím, pretende

integrar o empréstimo

do PAEL no contrato

de reequilibrio

financeiro a

pelas áreas das fmanças e das autarquias

D

c) Municipio que reúne os pressupostos de adesão ao Programa II do PAEL (n. o 2 do artigo

D

apresentar
locais?

aos membros

do Governo

responsáveis

1. o da Lei n. o 43/2012, de 28 de maio) e opta pela adesão ao Programa I
PROGRAMA 11
2.

Condições de acesso nos termos do n." 3 do artigo 2.° da Lei n." 43/2012, de 28 de maio.

D

(mtlnicípios qtle tenham pagamentos em atraso há mais de 90 à data de 31 de março de 2012).

D. Prazo e montante de Financiamento:
1.

Prazo do empréstimo
a)

Programa I
(n."' do artigo 3. ")

b)

Programa II
(n. "2 do artigo 3. ")

2.

20 anos

n. o de anos

Valor elegível e financiamento

solicitado

(euros)
Dívidas
vencidas há
mais 90 dias 31/03/2012 (I)

Abatimento
n." 3 do art.?
65.° da
LOE/2012(1)

n." 4 do art."
65.° daLOE
(2)

Fundo de
Regularização
Municipal

Valor elegível

(3)

Financiamento
solicitado (4)
(f)

(I)
(2)

(a)

(h)

(c)

(d)

2.851.299,24

329.167,85

70.116,50

0,00

(e)=(a)[(b)+(c)+(d)]

2.452.014,89

2.452.014,89

Dados retirados do SIIAL em 14 de Junho
Valor comunicado pelo município em resposta ao inquérito realizado pela DGAL. Este valor
poderá ser corrigido caso o município comprove que o valor efetivamente suportado é outro.

(3)

Caso o Município, na sequência da publicação do Decreto-Lei n." 127/2012, de 21 de junho,
reduza o valor registado, nomeadamente por dedução de valores impugnados judicialmente,
alerta-se que esse valor será abatido ao valor elegível.

(~)Programa I - nos termos do n." 1 do artigo 3.°.
Programa II - nos termos do n." 2 do artigo 3.°.

2

E. Documentos

que devem acompanhar

q~

o presente pedido de adesão

a) Deliberação da .Assembleia Municipal, a qual deve incluir a autorização

=r==» p'"

contratação ~

empréstimo solicitado;
b) Plano de ajustamento

financeiro elaborado e aprovado, respetivamente,

pela Câmara e Assemblei

Municipais;
c) Parecer do ROC/SROC,

devidamente datado;

d) Simulação dos fundos disponíveis e das obrigações de pagamento dos compromissos

assumidos ou

assumir até ao fim do ano de 2012;
e) Documento

com explicação sucinta dos impactos de cada medida do Plano;

f) Caso o município pretenda declarar a situação de desequilibrio financeiro estrutural, remete, para
além dos indicados nas alíneas c), d) e e), os seguintes documentos:
•

Deliberação da Assembleia Municipal de declaração da situação de desequilibrio financeiro

estrutural, nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.? 38/2008, de 7 de março, a qual deverá
ainda conter a autorização expressa para a contratação do empréstimo ao abrigo do PAEL e do
empréstimo para pagamento da restante dívida;
•

O Plano de reequilibrio financeiro, apresentado nos modelos aprovados para o PAEL, com

indicação expressa das dívidas que vão ser financiadas pelo empréstimo ao abrigo do PAEL e das
que vão ser financiadas pelo empréstimo no âmbito do reequilibrio financeiro.

F. Outras informações
1.

O município tem regulamentos de controlo interno
(Assinale na caixa respetiva, quando existam)
Sim
Arrecadação e controlo da receita
Processos de execução fiscal e procedimentos de aplicação de coirnas
Recursos Humanos
Disponibilidades
Processo de aquisição de bens e serviços
Tramitação da despesa
Contas de terceiros e endividamento

Não

x
x
x
x
x
x
x
x

Existências

Imobilizado
Comunicações
Aquisição e atribuição de viaturas e gestão do parque automóvel

x
x
x

Estes regulamentos estão atualizados de acordo com as exigências que decorrem, nomeadamente do ~
estipulado na Lei n.O 8/2012, de 21 de fevereiro (assunção de compromissos e pagamentos em~
atraso)?

t-

(Assinale na caixa rcspctiva)

•

Sim

•

Não

D

Se não, em que data preveem a sua atualização?
(inscrever data prevista p/ conclusão da atualização)

1·

-<fAbril 2013

4Y

(mês/ano)

~

Data: 28 de setembro de 2012

IV

91-J
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MUNICfplO DO PORTO SANTO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL
ADESÃOAO PROGRAMADE APOIO À ECONOMIALOCAL (PAEL)

A Assembleia Municipal do Porto Santo, deliberou,

na sua sessão ordinária

realizada no dia 28 de setembro de 2012, ao abrigo do disposto no artigo
5. o, n. o 2 da Lei n. o 4312012, de 28 de agosto, aprovar a Candidatura de
Adesão ao Programa de Apoio à Economia Local, acompanhada do Plano de
Ajustamento
montante

Financeiro,

para contratação

máximo do valor elegível,

de um empréstimo

até

o

nos termos propostos pela Câmara

Municipal.
Esta deliberação

foi tomada,

deputados municipais
Ferreira,

por maioria,

com os votos favoráveis

dos

afectos ao PSD, Joana Coelho, Rafaela Dias, Artur

Liseta Nascimento,

Paulo Silva, Bernardo

Caldeira,

Maria da

Glória Sousa, José Ricardo Rodrigues e Hélder Baptista e com os votos
contra dos deputados municipais afectos ao PS, Luís Vieira, Teresa Leão e
André Velosa, e aprovada em minuta,

nos termos do disposto no artigo

92. o, n. o 3 da Lei n. o 169/99, de 18 de Setembro, na redacção introduzida
pela Lei n. o 5-AI2002,
imediatos,

de 11 de Janeiro,

a fim

de produzir

tendo todas as suas folhas e anexos, sido rubricados

membros presentes, que a seguir assinam.

A ASSEMBLEIAMUNICIPAL,

7

,.---

efeitos
pelos

