
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

A Lei n.º 22/2012, de 30 de Maio que aprovou o regime jurídico da reorganização

administrativa territorial autárquica veio estabelecer os objetivos, os princípios e os

parâmetros da reorganização administrativa territorial autárquica e define e enquadra os

termos da participação das autarquias locais na concretização desse processo;

1.

O referido diploma legal consagra a obrigatoriedade da reorganização administrativa do

território das freguesias e regula e incentiva a reorganização administrativa do território dos

municípios;

2.

A Freguesia criada por efeito da agregação constitui uma nova pessoa coletiva territorial,

passando a dispor de uma única sede, e integra o património, os recursos humanos, os

direitos e as obrigações das freguesias agregadas;

3.

A Lei n.º 11-A/2013, de 28 de Janeiro, veio dar cumprimento à obrigação de reorganização

administrativa do território das freguesias constante da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio;

4.

A criação de uma freguesia por agregação determina a cessação jurídica das autarquias

locais agregadas, sem prejuízo da manutenção da sua identidade histórica, cultural e social,

conforme estabelece a Lei n.º 22/2012, de 30 de maio;

5.

A Freguesia criada por agregação integra o património mobiliário e imobiliário, os ativos e

passivos, legais e contabilísticos, e assume todos os direitos e deveres, bem como as

responsabilidades legais, judiciais e contratuais das freguesias agregadas, inclui os contratos

de trabalho e demais vínculos laborais nos quais sejam parte as freguesias agregadas;

6.

Face a esta reorganização administrativa territorial, existem algumas questões em aberto

relativamente ao modo de atuar do ponto de vista técnico e financeiro, no que se prende com

as próximas eleições, nomeadamente, com a(s) prestação de contas do presente ano:

7.

Importa ainda salientar que, sendo a realidade de cada freguesia diferente, a nível interno

terão que ser consideradas algumas situações que convém esclarecer e ter presente:

8.

Situação fiscal, nomeadamente o IVA;1.

Situação de envio de Declarações Anuais e Modelo 10 para a AT;2.

Situação relativa ao cumprimento das obrigações de dever de prestação de informação,3.



nomeadamente, envio de documentos para a DGAL/SIIAL e envio da Declaração Mensal de

Rendimentos para a AT;

Envio de prestação de contas eletrónica para o Tribunal de Contas;”4.

Assim,

Tendo presente que:

- Nos termos do disposto no art.º156, alínea d) da Constituição da República Portuguesa,

édireito dos Deputados “requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade

pública os elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício

do mandato”;

- Nos termos do art.º155,nº3 da Constituição da República Portuguesa e do art.º12,nº3 do

Estatuto dos Deputados “todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de

cooperação com os Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas”;

- Nos termos do disposto no art.º229;nº1 do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio da Presidente da

Assembleia da República com destino àentidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no nº3 do mesmo preceito;

O Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêmpor este meio requerer ao Senhor Secretário

de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, por intermédio de Vossa

Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, o seguinte:

Tendo como referência a data das eleições, devem as Freguesias apresentarprestação de

contas individual a essa data? Ou à data da tomada de posse? E durante o período que

medeia entre o dia das eleições até 31/12/2013 a prestação de contas deve ser já com a

“União das Freguesias”? Em caso afirmativo com base em que orçamento?

1.

Serão criados grupos de trabalho para preparação dos trabalhos de fusão?2.

Relativamente a outros documentos/regulamentos, nomeadamente a tabela de taxas e licenças,

a mesma deverá ser alvo de análise para elaboração de um documento único a vigorar a partir

de 2014. No entanto, qual o valor deve a Freguesia cobrar no período de tempo que decorre das

eleições até final do ano?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 12 de Julho de 2013

Deputado(a)s

PEDRO MORAIS SOARES(CDS-PP)

ALTINO BESSA(CDS-PP)

MARGARIDA NETO(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Header[0]: 
	btnSeguir[0]: 

	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 2593
	txtLegPergunta[0]: XII
	txtSessaoPergunta[0]: 2

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2013-07-18
		2013-07-18T19:29:36+0100
	Paulo Batista Santos (Assinatura)



	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: União das Freguesias - Prestação de Contas  
	txtDestinatario[0]: Min.  Adjunto e do Desenvolvimento Regional

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 
	Info[0]: 
		2013-07-16T15:03:29+0100
	Paula Pires (Assinatura)


	txtSerial[0]: 62977_1801
	txtFolio[0]: 16213





