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1. INTRODUÇÃO 

Conforme decorre do disposto no artigo S.º do Decreto Lei n.º 38/2008, de 7 de 

Março, Obrigações dos Municípios - " Na vigência do contrato de Saneamento 

Financeiro, os Órgãos Executivos dos Municípios devem cumprir as obrigações 

previstas nos n.º 4 e 7 do artigo n.º 40 da Lei das Finanças Locais. 

Assim, dispõe o n.º 4 do artigo 40º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que" os 

Órgãos Executivos, durante o período do empréstimo, ficam obrigados a: 

a) Cumprir o Plano de Saneamento Financeiro mencionado no número anterior; 

b) Não celebrar novos empréstimos de Saneamento Financeiro; 

c) Elaborar Relatórios Semestrais sobre a execução do Plano Financeiro mencionado 

no número anterior e remete-los, para apreciação, aos Órgãos Deliberativos; 

d) Remeter ao Ministro das Finanças e ao Ministro que Tutela as Autarquias Locais 

cópia do contrato do empréstimo, no prazo de 15 dias a contar da data da sua 

celebração. 

O presente relatório de execução semestral compreende as medidas 

implementadas, até 31 de Dezembro 2013, tendo efectiva execução, no entanto 

importa referir e ter em consideração a conjuntura económica nacional que também 

em grande parte contribuiu para uma execução mais lenta do que o inicialmente 

planeado devido à contenção efectuada no Sector Privado com algumas implicações 

nas medidas que foram projectadas em 2011, num cenário macro económico 

claramente desfasado do que viria a ser a realidade de hoje. 

Município de Vila Nova de Poiares 3 




























