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Camara Municipal de Vila Velha de Rada°

NORMAS DE EXECUCAO ORCAMENTAL

Capitulo 1

Ambito e principios genericos

Artigo 1.°

Definicao e objeto

o presente articulado estabelece regras e procedimentos complementares necessarios a

execugao do Orgamento da Camara Municipal de Vila Velha de Roclao, em conformidade com a

alinea d) do n.° 1 do art.° 46.°, da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, na redagao da Lei n.° 51/2018,

de 16 de agosto e para cumprimento das disposigOes dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1 constantes do

Decreto-Lei n.° 54-A/99, de 22 de fevereiro, aplicavel por remissao do Decreto-Lei n.° 192/2015,

de 11 de setembro, da implementagao do Sistema de Normalize* Contabilistica para as

Administragoes PUblicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 192/2015, de 11 de setembro,

na sua redagao atual, da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21

de junho, com as respetivas alteragOes, constituindo estes diplomas legais, no seu conjunto, o

quadro normativo aplicavel a execugao do Orgamento do Municipio no ano de 2021, atentos as

objetivos de rigor e conten* orgamental.

Artigo 2. °

Ambito

As normas regulamentares de execugao do orgamento s5o transversais a todas as unidades

organicas do Municipio.

Artigo 3. °

Uti l izacio de dotagoes orcamentais

1. Durante o ano de 2021 a utilize* das dotagOes orgamentais fica dependente da existencia de

fundos disponiveis a curto prazo, previstos ao abrigo do disposto na LCPA, podendo esta regra

ser derrogada por forge da aprovagao da Lei do Orgamento de Estado para 2021, uma vez que,

semelhanga dos anos anteriores, é previsivel que este normativo legal preveja que os municipios

que, a 31 de dezembro de 2019, cumpram o limite da divide total previsto no artigo 52.° da Lei n.°

73/2013, de 3 de setembro, na sua redacao atual, sao excluidos do ambito de aplicagao da Lei n.°

8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21 de junho, ambos na sua redagao

atual.

2. A utilize* das dotagOes orgamentais deve ser enquadrada numa Nice de conteng5o, rigor e

permanente avaliagao pelo que as cativagoes de dote* orgamental (diminuigao da dote*

orgamental disponivel) sao urn instrumento de gestao financeira para canter despesa cuja receita

depende de circunstancias de mercado e de conjuntura.

Artigo 4. °

Execucao orgamental

1. Na execugao dos documentos previsionais clever -se -á ter sempre em conta os principios da

utilize* racional das dotagOes aprovadas e da gestao eficiente da tesouraria. Segundo estes

principios a assungao de encargos geradores de despesa deve ser justificada quanto a

necessidade, utilidade e oportunidade.
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2. A execugao dos documentos previsionais sera efetuada dando cumprimento nao s6 ao limite

maxima das dotagOes aprovadas, como tambem ao nivel dos compromissos, em obediencia aos

fundos disponiveis apurados mensalmente nos termos da LCPA.

3. A adequagao dos fluxos de caixa das receitas as despesas realizadas, de modo a que seja

preservado o equilibrio financeiro, obriga ao estabelecimento das seguintes regras:

a) Registo, no inicio do ano economic°, de todos os compromissos assumidos no ano de 2020

que tenham fatura ou documento equivalente associados e nao pagos (divida transitada);

b) Registo, no inicio do ano economic°, de todos os compromissos assumidos em anos

anteriores sem fatura associada;

c) Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos

futuros e dos contratualizados para 2021;

d) Registo dos compromissos assumidos no ano econOmico, em cumprimento da LCPA.

Artigo 5.°

Modificagoes ao Orcamento e as Grandes Opcoes do Plano

1. A Camara Municipal, baseado em criterios de economia, eficiencia e eficacia, tomara as

medidas necessarias a gestao rigorosa das despesas piblicas locais, reorientando atraves do

mecanismo das modificagOes orgamentais, as dotagOes disponiveis de forma a permitir uma

melhor satisfagao das necessidades coletivas, corn o menor custo financeiro, confirmando as

seguintes regras:

a) Estao proibidas as alteragOes orgamentais nas seguintes situagOes:

i. Que impliquem aumento ou redugao da despesa obrigat6ria por conta de despesa corn

outra natureza;

ii. Que reduzam rubricas em que ocorram necessidades certas ou que estejam associadas

a "compromissos assumidos";

iii. Que impliquem anulagao em dotagOes de projetos corn financiamento alheio sendo

proibida a reafectagao de dotagoes de projetos/agOes corn financiamento alheio a outros

projetosiagoes.

b) Nao deve ser feita anulagao em dotagoes orgamentais de capital para reforgo de despesa

corrente, ficando sujeita a previa avaliagao do equilibrio corrente orgamental municipal;

c) As dotagOes inscritas no Orgamento, comparticipadas por Fundos Comunitarios, ou outros,

so poderao ser utilizadas para reforgos de outras iniciativas no valor da contrapartida do proprio

Municipio.

2. As dotagoes orgamentais sao afetas, em primeira instancia, aos compromissos e a divida

transitados de anos anteriores.

3. A aprovagao das revisOes orgamentais a da competencia da Assembleia Municipal sob proposta

da Camara Municipal, sempre que impliquem uma alteragao ao valor global do orgamento

aprovado, salvo quando se trate da aplicagao de receitas legalmente consignadas, de

emprestimos contratados e da nova tabela de vencimentos e da participagao do municipio nos

impostos do Estado, publicados ap6s a aprovagao do orgamento inicial.

4. No caso do PPI — Plano Plurianal de lnvestimentos, as modificagoes a efetuar a estes
documentos consubstanciam-se em revisOes sempre que se tome necessario incluir ou anular

novos projetos, ou alterar o seu valor global.

5. 0 excesso de cobranga em relagao a totalidade das receitas previstas no orgamento podera

conduzir a elaboragao de uma revisao ao orgamento bem como a diminuigao ou anulagao de

receitas sempre que o desenrolar da atividade municipal seja reveladora de que as fontes de

financiamento sera° comprovadamente inferiores ao previsto inicialmente. Caso a diminuigao da

receita esteja subjacente a uma diminuigao de receitas legalmente consignadas ou de

emprestimos contratados, deve essa redugao implicar a formulagao de uma alteragao orgamental.
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Artigo n.° 6

Registo Contabil istico

1. Os Servicos emissores de receita sac) responsaveis pela correta identificacao da receita e sua

liquidacao sendo, em regra, a cobranga efetuada pela tesouraria.

2. As faturas ou documentos equivalentes devem ser enviadas pelos fornecedores para o

endereco eletronico faturacao(@.cm-vvrodao.pt ou entregues na Secgao de Administracao Geral,

para darem entrada.

3. As faturas indevidamente recebidas nos outros servigos municipais terao de ser
reencaminhadas para a Seccao de Administragao Geral, no prazo maxim° de 48 horas, de modo

a permitir efetuar, em tempo Otil, o seu pagamento.

4. Os documentos relativos a despesas urgentes e inadiaveis, devidamente fundamentadas,

devem ser enviados a Seccao de Contabilidade em 24 horas, de modo a permitir efetuar o

compromisso ate as 48 horas posteriores a realizacao da despesa.

5. Os documentos relativos a despesas referentes as situacties descritas em 4 devem ser

acompanhados de nota justificativa suficientemente detalhada para caracterizar e fundamentar a

natureza excecional da mesma.

6. Os documentos, registos, circuitos e respetivos tratamentos, sao as constantes da Norma de

Controlo Intern°.

Artigo 7.°

Gestao dos Bens Moveis e Imoveis da Autarquia

1. A Gestao do patrimOnio municipal executar-se-a nos termos do procedimento de Gestao do

Patrimonio.

2. As aquisicoes de imobilizado efetuam-se de acordo corn as GOP, nomeadamente o PPI e corn

base nas orientacties do Orgao Executivo, atraves de requisigOes externas ou documento

equivalente, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pelos responsaveis corn

competencia para autorizar despesa, epos verificacao do cumprimento das normas legais

aplicaveis.

Artigo 8.°

Gestao de Stocks

1. 0 stock de bens sera urn recurso de gestao a usar apenas no estritamente necessario

execucao das atividades desenvolvidas pelos servicos.

2. A regra sera a de aquisigao de bens por fornecimento continuo, ou corn urn periodo de

armazenagem minim°.

3. Todos as bens entrados e saidos de armazem, afetos a obras por administracao direta ou outras

atividades municipais, deverao ser objeto de registo no sistema de gestao de stocks, devendo

expressamente identificar-se o fim a que se destinam.

Capitulo II

Receita orcamental

Artigo 9. °

Principios gerais para a arrecadacao de receitas

1. Nenhuma receita podera ser liquidada e arrecadada se nao tiver sido objeto de inscricao na

rubrica orgamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada alem dos valores inscritos no

Orgamento.

Documentos Previsionais 2021















Camara Municipal de Vila Velha de Rodifio

6. A este respeito e no que concerne ao Municipio de Vila Velha de Rodao, importa referir que

o Regulamento e Tabela de Taxas Tarifas e Outras Receitas Municipais, bem como o

Regulamento Municipal de Urbanizagao e Edificagao, aprovados pela Assembleia Municipal

e em vigor, ao abrigo dos quais tem vindo a ser concedidas isengOes totais ou parciais de

taxas (al previstas, corn definigao dos termos e condigoes da respetiva atribuigao e a

estatuigao da devida fundamentagao) foram elaborados e aprovados no respeito pelo

prescrito na Lei 53-E/2006, de 29 de Dezembro, nomeadamente no disposto no artigo 82;

7. Encontram-se em vigor no Municipio urn conjunto de outros regulamentos municipais, ao

abrigo dos quais foram concedidas isengoes totais ou parciais de taxas que a seguir se

explicitam;

8. Vem sendo advogado — interpretagao que se aceita —que, a fim de dar cumprimento integral
ao prescrito no n.9 2 do artigo 169- da Lei 73/2013, de 3 de Setembro, aquando da aprovagao

dos instrumentos de gestao previsional, devera ser emitida uma autorizagao generica pela

Assembleia Municipal, corn a definigao de limites a concessao de isengoes totais ou parciais

de taxas, tendo presente a "estimativa da respetiva despesa fiscal", habilitando-se, desta

forma e por esta via, o orgao executivo municipal a deliberar, de forma justificada e

fundamentada, em cada caso decidendi, a pedido dos interessados, a concessao de isengoes

de taxas, no respeito pelos ambitos subjetivo e objetivo, pelos respetivos termos e condigoes

regulamentares definidos e pelos limites estabelecidos;

9. Durante o ano de 2020, os montantes correspondentes as isengoes totais e parciais de taxas

já concedidas ao abrigo dos regulamentos referidos foram: Regulamento de taxas tarifas e

outras receitas municipais e respetiva tabela: €4.980; Regulamento Municipal de

Urbanizagao e Edificagao: €0; Regulamento para Atribuigao do Carta() do ldoso e Cartao
Social na Area do Municipio de Vila Velha de Rodao: €4.265; Regulamento Municipal de
Apoio a Fixagao de Jovens e Familias: €11.275; Regulamento das Piscinas Municipais: €1.185;
Regulamento de Apoio a Extratos Sociais Desfavorecidos: €1.340, Normas de funcionamento
do ATL: €700, outras isengoes deliberadas pelo executivo:€21.535 perfazendo um total de €
45.280 . 0 valor apurado trata-se de urn mero valor de referenda (ou minimo), para efeitos

de determinagao e fixagao da estimativa do montante de isengoes de taxas (e outros tributos

proprios, que correspondem a contribuigaes financeiras a favor do Municipio), excluindo os

impostos, a conceder pelo Municipio de Vila Velha de Rodao, no ano de 2021, mediante

autorizagao a conceder pelo orgao deliberativo ao orgao executivo municipal;

10.Sem prejuizo da fundamentagao inscrita e constante dos diversos regulamentos municipais,

nao sera demais acrescentar que, atenta a politica de proximidade e subsidiariedade e o

proposito de combate a desertificagao do interior, atraves do incentivo a atividade

economica, associativa e as familias, é proposito a prosseguir pelo executivo municipal a

manutengao de medidas que consubstanciem o alivio da carga tributaria, em que se inclui a

concessao de isengoes totais ou parciais de taxas e outros tributos proprios;

11.Assim, afigura-se adequada, a fixagao da estimativa (maxima) da despesa fiscal a conceder,

em materia de isengoes totais ou parciais relativamente a taxas e outros tributos proprios,

que correspondem a contribuigoes financeiras [aqui e agora, excluindo os impostos], como

custo a internalizar ou a suportar pelo Municipio de Vila Velha de Rada°, pela nao cobranga,

no ano de 2020, no montante maxim° estimado de € 50.000.
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2. Fundamentagao do artigo 18.°

AUTORIZACAO GENERICA PARA DISPENSA DE AUTORIZACAO PRE VIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL -

ARTIGO 6° DA LEI N° 8/2012 E ARTIGO 12° DO DECRETO-LEI 127/2012

1. Nos termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 6° da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, que aprovou as regras

aplicaveis a assuncao de compromissos e pagamentos em atraso das entidades pUblicas, a assuncao

de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma juridica, incluindo novos projetos de

investimento ou a sua reprogramagao, contratos de locagao, acordos de cooperagao tecnica e

financeira e parcerias publico-privadas, este sujeita a autorizagao previa da Assembleia Municipal,

quando envolvam entidades da administragao local.

2. For sua vez, o artigo 12° do Decreto-lei 127/2012, de 21 de Junho veio esclarecer que, "Para efeitos

de aplicagao da alinea c) do n° 1 do artigo 6° da LCPA, a autorizagao previa para a assungao de

compromissos plurianuais ou a sua reprogramagao pelo Orgeo deliberativo competente pode ser

conferida aquando da aprovageo das Grandes Opgoes do Plano".

3. Face ao carter imperativo e a prevalencia deste normativo sobre quaisquer outras normas legais que

disponham em sentido contrario (artigo 13° da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro), a referida disposigao

legal sobrepbe-se (no que por ela for contrariado) ao artigo 22° do Decreto-lei 197/99, de 8 de Junho

[que se mantern em vigor, nos termos da alinea f) do n.° 1 do artigo 14°, do Decreto-lei 18/2008, de

29 de Janeiro, na redagao do D.L. n.° 111-B/2017 de 31 de agosto], que estabelece que a abertura

de urn procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orgamental em mais do que um

ano economico ou em ano que nao seja o da sua realizagao, nao pode ser efetivada sem a

autorizagao da Assembleia Municipal, salvo quando: a) Resultem de pianos ou programas plurianuais

legalmente aprovados; b) Os seus encargos nao excedam o limite de 20.000 contos [leia-se, €
99.759,58] em cada urn dos anos economicos seguintes ao da sua contragao e o prazo de execugao

de tres anos.

4. Face a metodologia e tecnica contabilistica adotadas na elaboragao das Grandes Opgoes do Plano e

Orgamento nao sao discriminados individualmente e de forma exaustiva, nestes documentos, todos

os projetos, programas, medidas ou agOes que se traduzem em despesas de capital e correntes nao

consideradas como atividades mais relevantes, e que sao suscetiveis de gerar encargos plurianuais,

que, em regra, assumem valor financeiro que nao excede o limite de € 99.759,58 em cada urn dos
anos economicos seguintes ao da sua contragao e o prazo de execugao de tres anos, de harmonia

corn o previsto na alinea b) do n.° 1 do artigo 22° do Decreto-lei 197/99, de 8 de Junho. Trata-se de

situagOes pontuais e corn reduzida expressao financeira.

5. A disposigao alinea c), n.° 1 dos artigos 6°, da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro e 12° do Decreto-lei

127/2012, de 21 de Junho nao derroga ou afasta a admissibilidade de emissao, pela Assembleia

Municipal, de autorizagao para a assungao de compromissos plurianuais, nestas situagoes descritas,

quando a assungao da despesa e do compromisso plurianual seja legalmente admissive!, ainda que

as medidas, programas, agOes ou projetos que ciao origem aos encargos nao constem elencados
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expressamente das Grandes Opcties do Plano e Orcamento, sem prejuizo do disposto no n.° 3 do

artigo 9.°-B, da Lei 73/2013, de 3 de Setembro, na sua redagao atual.

6. A sujeicao da assuncao do compromisso plurianual, nestes casos e individualmente, a autorizacao

previa da Assembleia Municipal requereria graves constrangimentos e atrasos inevitaveis para a

gestao corrente municipal.

7. Ao abrigo das disposigaes legais enunciadas, do enquadramento efetuado e por questOes de cautela,

racionalidade e eficiencia, entende-se que a Assembleia Municipal podera deliberar, em reforco do

consentimento legal previsto no artigo 22.° do Decreto-lei 197/99, de 8 de Junho e ao abrigo do

disposto na alinea c) do n.° 1 do artigos 6.° da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro e do artigo 12° do

Decreto-lei 127/2012, de 21 de Junho, no sentido de:

a) Emitir autorizacao previa para a assuncao de compromissos plurianuais constantes das Grandes

OpcOes do Plano e Orcamento Municipal para o ano de 2021;

b) Emitir autorizacao generica favoravel para a assuncao de compromissos plurianuais durante o

ano de 2021, referentes a despesas de capital e correntes que deem lugar a encargo orcamental

em mais do que um ano econornico ou em ano que nao seja o da sua realizacao, que nao excedam

o limite de € 99.759,58 em cada um dos anos economicos seguintes ao da sua contra* e o prazo
de execucao de fres anos;

c) A assuncao de compromissos plurianuais ao abrigo da autorizacao previa e generica concedida

nos termos das alineas anteriores so podera efetuar-se quando, para alem das condicOes al

previstas, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n° 8/2012, de 21 de

Fevereiro e no Decreto-lei 127/2012, de 21 de Junho e cumpridos os demais requisitos legais de

realizacao de despesas;

d) Em todas as sessties ordinarias da Assembleia Municipal devera ser presente uma listagem corn

os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorizacao generica concedida.
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