partido da terra de

SOLICITUDE DE INFORMAÇÃO
Iolanda Mato Creo, concelheira e Portavoz do Grupo Municipal do PARTIDO DA TERRA DE
LOUSAME, de conformidade com o estabelecido no Art. 77 da LOREG, que reconhece o direito
dos membros das entidades locais a obter quantos atecedentes, dados ou informações que
resultem precisos para o desenvolvimento da sua função de fiscalização dos órgãos de governo
municipais, incluíndo os excluídos do livre acesso aos que se refere o Art. 15 do ROF, SOLICITA:
PRIMEIRO.- Copia íntegra, detalhada e desmembrada em formato digital aberto de software livre
(OpenOffice, LibreOffice, ou similar) e/ou PDF de:
1.- Os orçamentos gerais da Corporação, assim como as suas liquidações referentes aos
exercícios económicos de 2012, 2013, 2014 e 2015
2.- Os seus anexos de:
• Os planos e programas de inversão e financiamento que, para um prazo de quatro
anos, poderão formular os municípios e outras entidades locais de âmbito supramunicipal.
• Os programas anuais de atuação, inversões e financiamento das sociedades
mercantis de cujo capital social seja titular único ou partícipe maioritario a
entidade local.
• O estado de consolidação do orçamento da própria entidade com o de todos os
orçamentos e estados de previsão dos seus organismos autónomos e sociedades
mercantis.
• O estado de previsão de movimentos e situação da dívida compreensiva do
detalhe de operações de crédito ou de endividamento pendentes de reembolso ao
princípio do exercício, das novas operações previstas a realizar ao longo do
exercício e do volume de endividamento ao feche do exercício económico, com
diferenciação de operações a curto prazo, operações a longo prazo, de recorrência
ao mercado de capitais e realizadas em divisas ou similares, assim como das
amortizações que se prevê realizar durante o mesmo exercício.
3.- Os seus programas financeiros no referente a:
• A inversão prevista a se realizar em cada um dos quatro exercícios.
• Os ingressos por subvenções, contribuições especiais, cargas de urbanização,
recursos patrimoniais e outros ingressos de capital que se preveja obter em ditos
exercícios, assim como uma projeção do resto dos ingressos previstos no citado
período.
• As operações de crédito que resultem necessárias para completarem o
financiamento, com indicação dos custos que se vaiam gerar.
4.- Estado da dívida municipal ao dia da data de apresentação deste escrito.
SEGUNDO.- Que toda esta informação seja pública e acessível para qualquer pessoa desde uma
página web oficial municipal.
Em Lousame, a 18 de junho de 2015
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