
AC. EM CÂMARA
(13) PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL ÀS CONTAS DOS SMVC NO

EXERCÍCIO DE 2022:- Pela Vereadora Carlota Borges na qualidade de Presidente

do Conselho de Administração dos SMVC foi apresentada a proposta que seguidamente

se transcreve:- "PROPOSTA-A presente proposta de revisão orçamental, a primeira do ano económico

2022, foi elaborada nos termos e no estrito cumprimento das regras constantes do Plano Oficial da

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro

e do Sistema de Normalização Contabilistica para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, ambos na redação em vigor mais atualizada, com o seguinte

propósito: 1. Integração do Saldo da Gerência das contas de 2021, no valor 13.227,87 € (Treze mil

duzentos e vinte e sete euros e oitenta e sete cêntimos); 2. Reforço das rubricas da receita 060501 

Administração Local - Continente, no valor de 170.000,00 € (Cento e setenta mil euros); A atividade

empresarial local, no domínio da gestão de residuos urbanos e limpeza pública, tem sido desenvolvida

pelo Municipio de Viana do Castelo através dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana

do Castelo, doravante, SMSBVC. Estes integram a estrutura organizacional do município, são geridos sob

forma empresarial e visam satisfazer necessidades coletivas da população do município e possuem

organização autónoma no âmbito da administração municipal. No domínio da limpeza pública, a limpeza

de praias, manual e mecânica e a higienização dos apoios e instalações sanitárias que são disponibilizadas

para usufruto dos utilizadores das praias, assume especial importância pela necessidade de garantir a

qualidade e a preservação do "ecossistema" balnear do município de Viana do Castelo, a par da

necessidade de criar atratividade turística e empresarial. Assim, o município de Viana do Castelo, através

do executivo autárquico, deverá garantir a atribuição aos SMVC de contrapartida financeira pela prestação

de serviços no domínio da limpeza de praias, atrás descrito. 3. Reforço do montante da rubrica de despesa

020223 - Aquisição de serviços - Outros Serviços Especializados, no montante de 170.000,00 € (Cento e

setenta mil euros); A inscrição do montante de 170.000,00 € (Cento e setenta mil euros) é justificado pela

contrapartida financeira atribuida aos SMVC pela prestação de serviços no dominio da limpeza de praias,

como forma de garantir a realização dos compromissos inerentes à concretização das tarefas melhor

descritas no ponto anterior. 4. Criação do PPI 2018 I 113 inscrito com valor de l.oo0,00€ (mil euros).

Justificação: Necessidade de criação do referido plano em virtude do facto de haver lugar a valores do

cálculo referentes a Revisão de Preços definitivos, "OBRAS DE PREPARAÇÃO DO ESPAÇO DE COLOCAÇÃO

DOS CONTENTORES DE DEPOSiÇÃO COLETIVA DE BIORRESíDUOS CONFIGURADOS NA AÇÃO 1.1 - Lote 3,

para o fecho da Candidatura POSEUR 03_1911 FC_000012, finalizada em 2021. A presente proposta,

permitirá o reforço de verbas da despesa corrente, no montante de 183227,87 € (cento oitenta três mil

duzentos vinte sete euros e oitenta sete cêntimos), proporcional ao aumento do orçamento da receita de

igual montante, conforme quadros seguintes, garantindo, assim, o regular e normal funcionamento dos

SMVC.
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1ª Revisão ao Orçamento da Receita
ódigo Designação Montante

RECEITA CORRENTE

RANSFERÊNCIAS ESUBsíDIOS CORRENTES

rRANSFERÊNCIAS CORRENTES

i<\DMINISTRAÇÕES PÚBLICAS

i<\DMINISTRAÇÃO LOCAL

~ RANSFERÊNCIAS CORRENTES 170.000,00 (

lJ60S i<\DMINISTRAÇÃO LOCAL 170.000,00 (

06OS01 ONTINENTE 170.000,00 (

16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 13.ZZ7,87 (

1601 ALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 13.ZZ7,87 (

160101 ~A POSSE DO SERViÇO 13.ZZ7,87 (

TOTAL DAS RECEITAS 183.ZZ7,87 (

1ª Revisão ao Orçamento Despesa

Orgânica
Classificação Montante
econámica

Designação
Orgânica Econômica

03 DIVISÃO DE RECOlHA EVALORIZAÇÃO DE RESíDUOS SÓLIDOS 18Z.ZZ7,8H

DESPESA CORRENTE

OZ AQUISiÇÃO DE BENS ESERViÇOS 18Z.ZZ7,8H

OZOZ AQUISiÇÃO DE SERViÇOS 18Z.ZZ7,8H

OZ0223 OUTROS SERViÇOS ESPECIALIZADOS 18Z.ZZ7,87 (

TOTAL DAS DESPESAS 18Z.ZZ7,87 (

1ª Revisão ao PPI

PPI ACRIAR

ECONÓMICA VALOR A
RÚBRICA OESIGNAÇÃO INSCREVER

20181113 07010413
OBRAS P/ PREPARAÇÃO ESPAÇO P/ COLOCAÇÃO CONTENTORES DE DEPOSIÇÃO COLETIVA 1.000,00 (
DE BIORRESíouos

Face ao exposto e ao facto de tratar-se de uma revisão orçamenta modificativa, o Conselho de

Administração dos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo reunido no pretérito dia 2 de junho do

corrente ano, deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 33º e da alínea a) do

nº1 do artigo 2sº da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugados com o disposto na alínea b) do ponto

8.3.1.4 do POCAL, propor à Exma. Câmara Municipal a aprovação da presente revisão orçamental

modificativa e a subsequente remessa à Digníssima Assembleia Municipal de Viana do Castelo, para

aprovação." .. A Câmara Municipal deliberou nos termos e ao abrigo do disposto da alínea

c) do n.o 1 do artigo 33.0 da lei 75/2013, de 12 de setembro conjugado com a alínea a) do

n.o 1 do artigo 25.0 do mesmo diploma, aprovar a 10 revisão ao orçamento dos 5MVC 20))

e submeter a mesma a ratificação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada

por unanimidade estando presentes o Presidente de Câmara e os Vereadores Manuel

Vitorino, Carlota Borges, Ricardo Rego, Fabíola Oliveira, Eduardo Teixeira, Paulo Vale e

Cláudia Marinho.

14.junho.2022


