
20
20

,C
 M

 ,S
,C

 E
,4

 / 
03

-0
1-

20
20

MUNICIPIO DE VILA VELHA DE ODA()

CAMARA MUNICIPAL,
NIPC 506 642 798

Exm° Senhor (a)

Presidente da Camara Municipal de
Proenca-a-Nova
Avenida do Colegio
6150- 401 PROEKA-A-NOVA

Sua referenda Sua comunicacao de Nossa referenda N° Registo 6050 Data
0001/SAG/GM NIPG:11372/19 06-01-2020

ASSUNTO: "Associagio de Municipios para a Gestao do Centro Intermunicipal
de Recolha de Animals Errantes - CIRAE"
"Participacao do Municipio, Aprovagdo de Estatutos e Estudo de Viabilidade
Economica"

Para os devidos efeitos, e relativamente ao assunto em epigrafe, junto envio

a V. Exa. , c6pia das minutas respeitantes as deliberacOes da reuniao da Camara

Municipal, levada a efeito em 29/11/2019 e na sessao da Assembleia Municipal,

realizada em 13/12/2019.

Corn os melhores cumprimentos

0 Presidente da Camara Municipal

- •

Dr. Luis Miguel Ferro Pereira

Rua de Santana, 6030-230 Vila Velha de ROdao • Tel: 272 540 300 • Fax: 272 540 301 • Correio Electronico: geral@cm-vvrodao.pt



MUNICiPIO DE VILA VELHA DE RODAO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

MINUTA N°23/2019

Associacao de Municipios para a Gestao do Centro
Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes —CIRAE

A Assembleia Municipal, deliberou por r h , revogar a

deliberacao tomada na sessao de 22/02/2019 nos termos do disposto no n.° 1 do artigo

165.° da Codigo do Procedimento administrativo, aprovado pelo Decreto Lei n.° 4/2015

de 7 de janeiro, por razaes de oportunidade, e autorizar o municipio a constituir e a

participar na Associacclo de Municipios para a Gestifo do Centro Intermunicipal de

Recolha de Animais Errantes—CIRAE, bem como aprovar os estatutos e o estudo de

viabilidade economica apresentados e aprovados na Reuniao de Camara de 29/11/2019,
de acordo corn o previsto na alinea ccc) do n.°1 do artigo 33.0 conjugado corn a alinea u)

do n.°1 do artigo 25.° e corn o n.° 1 do artigo 108.°, todos da Lei 75/2013 de 12 de

setembro.

A presente deliberacao foi aprovada em minuta.

Pacos do Municipio de Vila Velha de Rodao, aos treze dias do mes de dezembro

de dois mil e dezanove.

'
(0 Presidente da Mesa Asrei-nbleia,Municipal)

9 0 A  C k
(2°. Secretario)

Rua de Santana. 6030-230 Vila Velha de R&M) • Tel: 272 540 300 • Fax: 272 540 301 • Correio ElectrOnico: assembleia@cm-vvrodao.pt





MUNICiP10 DE VILA VELHA DE RODAO

CAMARA MUNICIPAL

008-GABINETE JURiDICO

MINUTA N°241/2019

Associacao de Municipios para a Gestao do Centro Intermunicipal de Recolha
de Animais Errantes -CIRAE

Participacao do Municipio, Aprovacao de Estatutos e Estudo de viabilidade
econOrnica

A promocao e salvaguarda dos interesses prOprios das respetivas populacOes

designadamente no dominio da sadde ptIblica constituem atribuicoes dos

municipios, de acordo corn o disposto no artigo 23.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de

se t e mbro .

0 D.L. Decreto-Lei n.° 276/2001, de 17 de outubro, alterado e republicado pelo

D.L. n.° 315/2003 de 17/12, que altera e republica o que estabelece as normas

legais tendentes a Or em aplicacao em Portugal a Convencao Europeia para a

Protecao dos Animais de Companhia, no seu artigo 19.° estipula que "Compete

as camaras municipais a recolha, a captura e o abate cornpulsivo de animais de

cornpanhia, sempre que seja indispenstivel, muito em especial por raziies de saitde

publica, de segurano e de tranquilidade de pessoas e de outros animais, e, ainda, de

segurano de bens, sem prejuizo das cornpetencias e das determinacaes emanadas da

DGV nessa materia."

Compete as Camaras Municipais ou as Juntas de Freguesia a constituicao de

associacOes de fins especificos, previstas no Capitulo IV, do Mulo III da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro, ficando no entanto a eficacia do acordo
constitutivo, que define os seus estatutos, dependente de aprovacao pelas

Assembleias Municipais ou pelas Assembleias de Freguesia, nos termos do

disposto no n.° 1 do artigo 108.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, devendo

os estatutos conter as especificacoes indicadas no artigo 109.° do mesmo

d i p l o m a .

rk
Reun iao  de 0),1 / Al _ _ _ _ _



A Associacao de Municipios para a Gestao do Centro Intermunicipal de

Recolha de Animais Errantes -CIRAE, é uma Associacao de Municipios de fins

especificos corn consagracao legal no referido Capitulo IV, do Mulo III da Lei

n.° 75/2013, de 12 de setembro, sem prejuizo das demais disposicoes aplicaveis.

Neste sentido, e estando definidos os Municipios que manifestaram intencao de

constituir uma Associacao de Municipios para esse fim, denominada

AssociacAo de Municipios Para a Gestao do CIRAE - Centro Intermunicipal de

Recolha de Animais Errantes foi elaborado o Estudo de Viabilidade

Economico-Financeir a por forma a dar cumprimento ao estatuldo nos n.°s 1 e 2

do artigo 32.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto, aplicavel face ao disposto no

n.° 3 do artigo 56.° conjugado corn o n.° 2 do artigo 53.0, ambos do mesmo

diploma.

Nestes termos, a Camara Municipal deliberou, por cc / o

seguinte:

1. Revogar a deliberacao tomada na reuniao __AA/4)4 nos termos do

disposto no nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 165.° da COdigo do

Procedimento administrativo, aprovado pelo D.L. n.° 4/2015 de 7 de

janeiro, por razoes de oportunidade;

2. A constituicao de uma Associacao de Municipios denominada

Associacao de Municipios Par a a Gestao do CIRAE e a participacao do

Municipio de Vila Velha de ROdao na mesma, nos termos da alinea s) do
n.° 1 do artigo 33.0 da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na redacao

conferida pela Declaracao de Retificacao n.° 46-C/2013, de 1 de

novembro de 2013;

3. Aprovar a minuta dos Estatutos dessa Associacao o Estudo de
Viabilidade EconOmica apresentado, documentos que se anexam;

4. Submeter o processo a apreciacao da assembleia municipal para que esta

delibere autorizar o municipio a constituir e a participar na Associacao

de Municipios para a Gestao do Centro Intermunicipal de Recolha de

Animais Errantes-CIRAE, bem como delibere aprovar os estatutos e o

Reuniao de otct / ji / 024) q



estudo de viabilidade econOmica, de acordo corn o previsto na alinea ccc)

do n.°1 do artigo 33.° conjugado corn a alinea u) do n.°1 do artigo 25.° e

corn o n." 1 do artigo todos do diploma referenciado;

A presente deliberacao foi aprovada em minuta, e vai ser assinada pelos que nela

participaram, e por mim, Q

a reunido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•

(0 secretario da reunido)

, que secretariei

Reuniao de k\/o I / &el et
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FW: Associagao de Municipios para a Gestao do Centro Intermunicipal de Recolha de Animals Errantes-CIRAE

De: Geral - MPN [geral@cm-proencanova.pt]
Enviado: sexta-feira, 18 de Outubro de 2019 15:01
Para: S A Org Municipals; Jose Farinha Nunes; Municipio; Sandra Chora; filipemendes@cm-oleiros.pt; presidencia@cm-
oleiros.pt; geral@cm-oleiros.pt; geral@cm-viladerei.pt; ricardoaires@cm-viladerei.pt; geral@cm-gaviao.pt; geral@cm-
ferreiradozezere.pt; paulo.neves@cm-ferreiradozezere.pt; presidente@cm-vvrodao.pt; geral@cm.ourem.pt;
filipe.baptista@cm.ourem.pt; geral@cm-macao.pt; presidente@cm-macao.pt; geral@cm-nisa.pt; Presidente - Municipio
de Idanha-a-Nova; Municipio de Idanha-a-Nova; presidente@cm-penamacor.pt; chefegabinete@cm-penamacor.pt;
secretariado@cm-penamacorpt
Cc: Presidente; Anabela Lopes - MPN; Luis Ferreira - MPN
Assunto: Associacao de Municipios para a Gestk do Centro Intermunicipal de Recolha de Animals Errantes-CIRAE

OAF
19-11-2019

Exmos. Senhores:

No seguimento dos contactos estabelecidos corn V.gs Exas, por forma a dar cumprimento ao estatuido nos n.2s I e 2
do artigo 32.2 da Lei n.2 50/2012, de 31 de agosto, aplicavel face ao disposto no n.2 3 do artigo 56.2 conjugado corn o
n.2 2 do artigo 53.2, ambos do mesmo diploma, remete-se para aprovacao por parte dos &egos representativos, o
estudo de viabilidade econOmico-financeiro e racionalidade econ6mica de suporte A participack de cada Municipio
na Associaca'o de Municipios para a Gesta'o do Centro Intermunicipal de Recolha de Animals Errantes-CIRAE.

Em face do exposto solicita-se a analise e contributos do documento ate ao final do proximo dia 25 de outubro.

Caso nao seja remetida qualquer informack ate A data anteriormente referida considera-se que o documento se
encontra aceite e validado.

Corn os melhores cumprimentos,

Luis Ferreira,

Chefe de Divisao Financeira e Administrativa

Municipio de Proenca-a-Nova
Avenida do Colegio
6150-401 Proenca-a-Nova
Portugal

Tel. +351 274 670 000 Fax +351 274 672 697
Website: http://www.cm-proencanova.pt
Email: geral@cm-proencanova.pt

Ad.4
proenco.-Novo

Face ao exposto, o assunto deve ser remetido para aprovacao,
para o orgao executivo e, posteriormente para o orgao deliberativo.

Fernanda Neves
CHEFE DE DIVISA0 MUNICIPAL

19-11-2019

Reuniao

sb Int m xr? ,tr,f

21-11-2019 n.

ID a ALL.J.L.1,,,cus-?.s I

I i

PROFKA-A-NOVA PROENCENSE

Antes de imprimir este e-mail pense bem se é mesmo necessario. Poupe eletricidade, toner e papel
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail e quaisquer ficheiros informaticos corn ele transmitidos so confidenciais, podem conter
informagao privilegiada e destinam-se ao conhecimento e uso exclusivo da pessoa ou entidade a quern sao dirigidos, no podendo o conteudo
dos mesmos ser alterado. Caso tenha recebido este e-mail indevidamente, queira informar de imediato o remetente e proceder a destruicao da
mensagem e de eventuais copias. E estritamente proibido o uso, a distribuicao, a copia ou qualquer forma de disseminacao nao autorizada
deste e-mail e de quaisquer ficheiros nele contidos.

https://webmail.smartcloud.pt/owa/expediente@cm-vvrodao.pt/?ae=ltem8a=IPM.Note&id=RgAAAACjKhwnsCerT6n%2fp1RjGcPEBwBmG°/02fJ1... 1/1
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ASSOCIACAO DE MUNICiPIOS PARA A GESTAO DO
CENTRO INTERMUNICIPAL DE RECOLHA DE ANIMAIS

ERRANTES - CIRAE

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

outubro / 2019
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ASSOCIAcA0 DE MUNICIPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONIOMICO-FINANCEIRA

1.1. OBJETIVOS DO TRABALHO

0 objetivo geral do presente documento e o de apresentar urn estudo de viabilidade econornico-financeira para

constituicao da associacao denominada Associagao de Municipios para a Gestao do CIRAE (Centro Intermunicipal de

Recolha de Animais Errantes), integrada pelos Municipios de Proenca-a-Nova, Serta, Vila de Rei, Oleiros, Macao, Vila

Nova de Ourem, Vila Velha de Rodao, Pampilhosa da Serra, Ferreira do Zezere, Nisa, Gaviao, ldanha-a-Nova.

1.2. ORGANIZA00 DO RELATORIO

Em termos de organizacao, o presente relatorio estara estruturado nos seguintes capitulos:

2. A Associacao de Municipios para a Gestao do CIRAE;

3. Projeto de investimento;

4. Plano de Gestao e Exploracao;

5. Estudo de Viabilidade Econdmico-Financeira da Associacao de Municipios para a Gestao do CIRAE.

outubro/2019
Pag. 3 de 21
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ASSOCIACAO DE MUNICiPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

A Assoc'KA° DE MUNICIPIOS PARA A GESTAO DO' fiji#414110*Iiii*IIION1101011110

A Associagao de Municipios para a Gestao do CIRAE tern sede em Proenga-a-Nova, sendo uma pessoa coletiva de

direito pOblico de fins especificos, nos termos da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro e tern como fim principal a sua

exploragao e promogao, visando sempre o bem-estar animal e a defesa da saude pUblica.

A Associagao de Municipios para a Gestao do CIRAE propoe-se concretizar os seguintes objetivos:

a) A realizagao em comum de interesses especificos dos municipios que a integram, na defesa de interesses

coletivos de natureza sectorial, regional ou local, podendo para o efeito estabelecer protocolos, acordos de

gestao corn entidades p(blicas ou privadas;

b) Promogao de Projetos de Cooperagao conjuntos de natureza diversa.

A Associagao de Municipios para a Gestao do CIRAE é constituida por tempo indeterminado.

Corn a constituigao da Associagao, o Municipio de Proenga-a-Nova transferira a titulo gratuito o edificio do CIRAE

para o patrimonio da Associagao. Para alem disso, esta previsto urn investimento inicial de 250.000,00E, que sera

comparticipado ern partes iguais pelos associados (20.833,33€ por cada associado), cujo detalhe se explica no

seguinte capitulo.

outubro/2019
Pag. 4 de 21
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ASSOCIACAO DE MUNICiPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

2t101* fel 11 Ilk 1 14311

o projeto de investimento previsto tern como objetivo a requalificacao e ampliacao do edificio do CIRAE, atribuindo-

lhe novas valencias que permitirao albergar os animals em melhores condicties e de prestar servicos que ate entao

nao eram possiveis. Detalhamos de seguida o projeto de investimento a ser concretizado:

• Obras de manutencao geral do edificio;

• Obras de ampliacao do canil;

• Construcao de edificacao gatil;

• Construcao de unidade de estadia temporaria (hotel) de animals;

• Construcao de parques exteriores cobertos;

• Construcao de edificio de incineracao;

• Aquisicao de uma incineradora de 300-400 kgs;

• Construcao de bloco cirUrgico, incluindo salas de preparacao, pre-anestesia, cirurgia, recobro, lavagem,

higienizacao e esterilizacao de material;

• Aquisicao de equipamentos de cirurgia;

• Aquisicao de viatura equipada para captura e recolha de animals;

• Aquisicao de equipamentos diversos de contencao e captura, identificacao eletronica, comunicacao e

informatica.

outubro/2019
Pag. 5 de 21
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ASSOCIKAO DE MUNICiPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

fmrtrimo 1-er.....ormr7A-#7,11wiLatk_

A concretizacao do projeto de investimento acima apresentado permitira a prestagao de servigos que ate entao nao

eram possiveis prestar nas condigoes atuais. Ainda assim, a grande maioria dos custos de exploragao do CIRAE terao

de ser suportados por subsidios a exploragao por parte dos seus associados para garantir a sustentabilidade

econornico-financeira do mesmo.

Rendimentos e ganhos de exploracao

1. Vendas e servicos prestados

A estimativa de vendas e servigos prestados da Associag`ao de Municipios é a seguinte, sendo que se considerou para

efeitos do estudo de viabilidade economico-financeira da secOo seguinte que a mesma tera inicio no ano 2021:

Rendimentos e Ganhos / tipologias:

Vendas e servicos prestados

Auto-estradas e IP - entrega de animais

unitarios dia

IZZIMM
medi a/me

Globalvias 333,33 € 4.000,00 €

Ascendi 166,67€ 2.000,00€

Estadias tem porarias (hotel animais)

2. Subsidios a exploracao

Preve-se uma receita anual de
4.000€ por parte da Globalvias
(concessionaria d a  A23)  e da
Ascendi (concessionaria da A13)
que entregam varios animais por
ano ao CIRAE, mediante
protocolos a celebrar corn cada
entidade.

5,00 € 20 100,00 € 1.200,00 € Previu-se uma media de 20 dias
de estadia mensais

Tornar-se-ao necessarios os seguintes subsidios a exploragao por parte dos 12 municipios associados da Associagao

para garantir a sustentabilidade econ6mico-financeira do CIRAE:

Rendimentos e Ganhos / tipologias:

Subsidios a exploracao por associado -
valor base

0 valor previsto como valor base do subsidio de
exploragao por cada associado corresponde ao valor total
dos gastos de exploragao (sem depreciagoes), subtraido
dos valores previstos corn as prestagOes de servigos e corn

10.858,79 € 130.305,45 € o valor adicional do subsidio a exploragao por cada 50
animais entregues a mais face aos 50 animais considerados
como base por cada associado, correspondendo a urn valor
anual por associado no primeiro ano de explorag"ao de
10.858,79 C.

outubro/2019
Pag. 6 de 21
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ASSOCIA00 DE MUNICIPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

Rendimentos e Ganhos / tipologias:

Subsidios a exploracao por associado -
valor adicional de 1.000€ por entrega
de cada 50 animais, para alem dos 50
animais/ano defin idos para o valor
base

Corn base no historic° dos anos recentes, ha 4 municipios
entre os associados que por norma tern entregue mais 50

8.000,00 C animais do que os 50 animais base (4.000,00C), sendo que
ha outro que tern entregue quase 300 animais (portanto,
corn um adicional de 4 * 50 animais = 4.000,00C)

Gastos e perdas de exploracao

1. Recursos humanos

No ano de constituick sera° necessarios contratar os seguintes recursos humanos para o funcionamento da

Associack de Municipios:

Emp. Funcao

1 Tecnico Superior (enfermeiro veterinario)
2 Tecnico Superior (contabilidade)
3 Assistente operacional

4 Assistente operacional

Vencim. Al iment.

1.200,00 C
991,51
635,07 C

635,07 C
3.461,65 €

104,94 C
104,94 C
104,94 C
104,94 C

419,76 €

Seguro
acidentes
trabalho +
fundo de

compensacao

15,00 C
15,00 C
15,00 C
15,00 C

60,00 €

Para alem disso, preveem-se custos corn deslocacties de urn medico veterinario no valor de 5.000,00C.

2. Fornecimentos e servicos externos

H. Extra

0,00 C
0,00 C

150,00 C
150,00 C

300,00 €

Preveem-se os seguintes custos de manutenck e explorack do CIRAE a partir do primeiro ano de explorack
(2020):

Gastos e Perdas / tipologias:

Custos de funcionamento

Fornecimentos e servicos externos

Eletricidade
Agua

Gas
Combustivel
Seguranca e vigilancia geral das instalacOes

Seguranca e higiene no trabalho
Comunicacoes (telefone e internet)
Manutencao e conservack
Servicos informaticos (site)
Manutencao aplicack contabilidade
Materials de escritOrio

100,00 C
50,00 C
200,00 C

100,00 C
50,00 C
10,00 C
80,00 C

100,00 C
25,00 C

150,00 C
100,00 C

1.200,00 C
600,00 C

2.400,00 C

1.200,00 C

600,00 C

120,00 C

960,00 C

1.200,00 C

300,00 C

1.800,00 C

1.200,00 C

outubro/2019
Pag. 7 de 21



20
19

,C
 M

 ,E
,C

 D
,6

05
0 

/ 1
9-

11
-2

01
9

ASSOCIACAO DE MUNICiPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

Gastos e Perdas / tipologias:

Custos de funcionamento

Fornecimentos e services externos

Seguros (viatura) 30,00 € 360,00 €
Seguros (edificio) 50,00 € 600,00 €
Promocao, divulgacao ou sinalizacao 50,00 € 600,00 €

Fornecimentos e services externos avancados

Alcampo - alimentacao 2.000,00 € 24.000,00 €
Alcampo - material de esterilizac5o 2.500,00 € 30.000,00 €
Medicamentos 150,00 € 1.800,00 €
Analises 150,00 € 1.800,00 €

outubro/2019
Pag. 8 de 21
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5. ESTUDO DE V1ABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA DA ASSOCIAcA0 DE 1V1UNICIPIOS PARA A
GESTAO DO C1RAE

No presente estudo de viabilidade economico-financeira adotou-se como base de apresentacao das contas o

Sistema de Normalizacao Contabilistica para as Administracaes PubPicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.°

192/2015, de 11 de setembro, dado que, apesar de o mesmo nao se encontrar atualmente ainda em vigor, tal

devera acontecer no ano 2020.

5.1. PLANO DO PROJETO, NA OTICA DO INVESTIMENTO, DA EXPLORACAO E DO FINANCIAMENTO

5.1.1. PROJETO DE INVESTIMENTO

Tendo ern consideracao o projeto de investimento já descrito acima, o total do investimento previsto a ser realizado

sera de 250.000,00 C, financiado atraves da contribuicao individual de cada associado de 20.833,33 C.

No quadro seguinte detalham-se os investimentos a realizar, corn as respetivas contas do SNC-AP a serem

contabilizadas, bem como das respetivas taxas de depreciacao consideradas. Previu-se o inicio da depreciacao dos

investimentos a partir do ano 2020:

outubro/2019
Pag. 9 de 21
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS PAFtA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

o • igo PCM
do S C -AP

Tax a , Anos v ida

recia Citil

Recursos

proprios

Associacao

Munic ipios

•  020

inanciamento Emprestimo

comunitar io bancario

Edificio - amplicagao canil + manutencao + gatil + unidade
1 estadia temporaria (hotel) + parques experiores cobertos

+ edificio incenerecao + bloco cirurgico
139.500,00 € 4321 2,00% 50 139.500,00€ 0,00 € 0,00 €

2 Inceneradora 300-400 kg 35.000,00 € 43321 20,00% 5 35.000,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Equipamentos de cirurgia 33.000,00 € 43331 20,00% 5 33.000,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Viatura equipada para captura de animais 36.000,00 € 43421 25,00% 4 36.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Equipamentos diversos de contenc5o e captura,
5 6.500,00 € 4378 20,00% 5 6.500,00 € 0,00 € 0,00 €

identificacao eletronica, comunicacao e informatica

250.000,00 C 250.000,00 C 0,00 C 0,00 C

outubro/2019
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ASSOCIAcA0 DE MUNICIPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.1.2. FINANCIAMENTO

Tal como já mencionado no ponto anterior, o financiamento do projeto de investimento sera efetuado da seguinte

forma:

• Contribuicao individual de cada urn dos 12 associados de 20.833,33 C, perfazendo os 250.000,00C.

5.1.3. PRESSUPOSTOS

No presente estudo de viabilidade economico-financeira, tendo em consideracao a analise dos elementos

disponiveis, ate ao momento, perspetivou-se a evolucao futura da Associacao de Municipios para a Gestao do CIRAE

corn base na definicao dos pressupostos constantes do quadro infra, necessarios a elaboracao das projecoes

financeiras para o period° 2020/2024 e perpetuidade, sendo que o ano de inicio de exploragao sera o ano 2020:

Principais
taxas

utilizadas na
avaliac5o

InflacAo: _
0 085%,

Taxa de inflagao a agosto 2019 (http://pt.global-
rates.com/estatisticas-economicas/inflacao/indice-de-precos-ao-
consumidor/ipc/portugal.aspx)

Taxa crescimento volume de negocios 2,00%

Taxa crescimento custos corn CMVMC + FSE +
Pessoal

-
0,085%

Custo Capital Proprio (Re): 2,65% Calculo baseado no CAPM (Capital Assets Princing Model)

Custo Medi° do Capital alheio (Rd): 1,00% Taxa obtida corn base no valor atual da divida (all -in -cost)

Custo Medi° Ponderado do Capital (wacc): 2,65% Calculo baseado no CAPM (Capital Assets Princing Model)

Taxa de juro sem risco: 0,14%
PORTUGUESE GOVERNMENT BONDS 10YR NOTE PORTUGAL PL
(http://www.bloomberg.com/quote/GSPT10YR:IND/ - valor obtido
a data de 04-10-2019)

Premio Risco Mercado: 3,06%
Dados mais recentes do premio de risco para o mercado
portugues calculado e apresentado em www.damodaran.com -
http://www.stern.nyu.edu/—adamodar/pc/datasets/ctryprem.xlsx

Nivel de risco da atividade desenvolvida (Bu): 0,82

Beta sem divida considerado para o mercado europeu - "Total
Market (without financials)" (www.damodaran.com -
http://www.stern.nyu.eduhdamodar/pc/datasets/totalbetaEuro
pe.xls)

Outros
pressupostos

Prazo medio de recebimento
_

0 365%,
Taxa Euribor a 6 meses calculada a 18-09-2019

Prazo medio de pagamento 1,00% Spreads das dividas financeiras que a entidade ira contratar

outubro/2019
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ASSOCIACAO DE MUNICiPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.1.4. RENDIMENTOS E GANHOS DE EXPLORA00 PREVISIONAIS

Tendo em considerag5o a atividade prevista para a Associag5o de Municipios para a Gest5o do CIRAE acima explicada, apresentamos no quadro seguinte a estimativa de rendimentos

e ganhos para os anos 2020 a 2024 e perpetuidade, decorrentes da procura atual e futura estimada corn os pressupostos explicados acima:

RENDIMENTOS E GANHOS DE EXPLORAcA0

Rendimentos e ganhos

Vendas e servigos prestados 7.200,00 € 7.344,00 €
Bens 0,00 € 0,00 €
Servigos 7.200,00 € 7.344,00 €

Subsidios a exploragao 138.305,45 € 141.071,56€
145.505,45 € 148.415,56 €

Outros rendimentos e ganhos

Rendimentos suplementares

Subsidios ao investimento

Juros e rendimentos similares obtidos

Outros

Total de ganhos de exploracao

7.490,88 €
0,00 €

7.490,88 €
143.892,99 €

7.640,70 €
0,00 €

7.640,70 €
146.770,85 €

151.383,87€ 154.411,54€

Da•os
• erpetuidade

7.793,51 € 7.949,38 €
0,00 € 0,00 €

7.793,51 € 7.949,38 €
149.706,26 € 152.700,39 €
157.499,77 € 160.649,77 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
O,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

145.505,45 € 148.415,56 € 151.383,87 € 154.411,54 € 157.499,77 € 160.649,77 €

outubro/2019
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS PAFtA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.1.5. GASTOS E PERDAS DE EXPLORACAO PREVISIONAIS

Tendo em consideracao os gastos con, pessoal e fornecimentos e servicos externos a existir na Associacao de Municipios para a Gestao do CIRAE que foram detalhados acima,

apresentamos no quadro seguinte a estimativa de gastos e perdas de exploracao para os anos 2020 a 2024 e perpetuidade, corn os pressupostos explicados acima. Os restantes

gastos e perdas correspondem as amortizagoes dos investimentos de acordo corn as taxas de depreciacao acima identificadas:

GASTOS E PERDAS DE EXPLORACAO

Custos das mercadorias vendidas e das materias consumidas

Materias consumidas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C

Fornecimentos e servicos externos

Subcontratos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Encargos instalacoes (eletricidade, gas) 3.600,00 € 3.596,94 € 3.593,88 € 3.590,83 € 3.587,78 € 3.584,73 €
Encargos instalacoes (agua) 600,00 € 599,49 € 598,98 € 598,47 € 597,96 € 597,45 €
Combustiveis 1.200,00€ 1.198,98€ 1.197,96€ 1.196,94€ 1.195,93€ 1.194,91€
Manutencao/ Conservacao e Reparacao 1.200,00 € 1.198,98 € 1.197,96 € 1.196,94 € 1.195,93 € 1.194,91 €
Ferramentas e utensilios de desgaste rapid° 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Livros e Documentacao Tecnica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Material de Escritorio 1.200,00 € 1.198,98 € 1.197,96 € 1.196,94 € 1.195,93 € 1.194,91 €
Artigos para Oferta 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Rendas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Comunicaccies 960,00 € 959,18 € 958,37 € 957,55 € 956,74 € 955,93 €
Seguros 960,00 € 959,18 € 958,37 € 957,55 € 956,74 € 955,93 €
Transporte de Pessoal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Transporte de Mercadorias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Deslocacoes e Estadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Honorarios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS PARA A GESTAO DO CIFtAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

GASTOS E PERDAS DE EXPLORAcA0

Contencioso e Notariado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Seguranca 600,00 € 599,49 € 598,98 € 598,47 € 597,96 € 597,45 €
Trabalhos Especializados 59.820,00 € 59.769,15 € 59.718,35 € 59.667,59 € 59.616,87 € 59.566,20 €
Publicidade e propaganda 600,00 € 599,49 € 598,98 € 598,47 € 597,96 € 597,45 €
Outros FSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70.740,00 C 70.679,87 C 70.619,79 C 70.559,77 C 70.499,79 C 70.439,87 C

Custos corn o pessoal

Remuneracoes 56.680,46 € 56.632,28 € 56.584,14 € 56.536,05 € 56.487,99 € 56.439,98 €
Encargos sobre remuneraceies 12.364,99 € 12.354,48 € 12.343,97 € 12.333,48 € 12.323,00 € 12.312,52 €
Seguros acidentes de trabalho 720,00 € 719,39 € 718,78 € 718,17 € 717,56 € 716,95 €
Outros Gastos 5.000,00 € 4.995,75 € 4.991,50 € 4.987,26 € 4.983,02 € 4.978,79 €

74.765,45 C 74.701,90 C 74.638,40 C 74.574,96 C 74.511,57 C 74.448,23 C

Outros gastos e perdas de exploracao

lmpostos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C

Gastos/reversoes de depreciacao e de amortizacao

Gastos/reversoes de depreciagao e de amortizacao 26.690,00 € 26.690,00 € 26.690,00 € 26.690,00 € 17.690,00 € 2.790,00 €
26.690,00 C 26.690,00 C 26.690,00 C 26.690,00 C 17.690,00 C 2.790,00 C

Total de gastos e perdas de exploracao 172.195,45 C 172.071,77 C 171.948,19 C 171.824,72 C 162.701,36 C 147.678,10 C

outubro/2019
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ASSOCIACAO DE MUNICiPIOS PARA A GESTA0 DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.1.6. BALANCO PREVISIONAL

Apresentam-se de seguida as projecoes financeiras para o Balanco associado a Associacao de Municipios para a Gesta-o do Cl RAE:

ATIVO

Ativo nao corrente

Ativos fixos tangiveis

Ativos intangiveis

Propriedades de investimentos

Outros ativos financeiros

Participacoes financeiras

Ativos por impostos diferidos

Ativo corrente

Inventarios

Dividas de terceiros

223.310,00 196.620,00 169.930,00 143.240,00 125.550,00 122.760,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223.310,00 196.620,00 169.930,00 143.240,00 125.550,00 122.760,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividas de clientes 600,00 612,00 624,24 636,72 649,46 662,45

Estado e outros entes pUblicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras contas a receber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilidades 5.295,00 8.311,78 14.420,21 23.679,54 36.150,22 51.893,91

Diferimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.895,00 8.923,78 15.044,45 24.316,26 36.799,68 52.556,36
Total do Ativo 229.205,00 205.543,78 184.974,45 167.556,26 162.349,68 175.316,36

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

CAPITAL PROPRIO

Capital realizado
Outros instrumentos de capital proprio
Reservas legais

Outras Reservas

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00
0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

outubro/203.9
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ASSOCIACAO DE MUNICiPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE

Resultados transitados

Outras variacoes no capital proprio

Resultado liquid() do exercicio

Total do Capital Proprio
PASSIVO
Passivo nao corrente
Provisoes
Financiamentos obtidos
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar

0,00

0,00

-26.690,00

223.310,00

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

-26.690,00

0,00

-23.656,21

-50.346,21

0,00
-20.564,33

-70.910,54

0,00

-17.413,18

199.653,79 179.089,46 161.676,28

-88.323,72

0,00

-5.201,58

156.474,70

-93.525,30

0,00

12.971,67
169.446,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo corrente
Fornecedores 5.895,00 5.889,99 5.884,98 5.879,98 5.874,98 5.869,99
Estado e outros entres pUblicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras contas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Passivo
Total do Capital Proprio e do Passivo

5.895,00 5.889,99 5.884,98 5.879,98 5.874,98 5.869,99

5.895,00 5.889,99 5.884,98 5.879,98 5.874,98 5.869,99
229.205,00 205.543,78 184.974,45 167.556,26 162.349,68 175.316,36

outubro/2019
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ASSOCIA00 DE MUNICIPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.1.7. DEMONSTRAcA0 DE RESULTADOS PREVISIONAL

Apresentam-se de seguida as projegoes financeiras para a Demonstragao dos Resultados por naturezas associada a Associagao de Municipios para a Gestao do CIRAE:

• iFT; rairira •Tt

Rend imentos e gastos

Vendas e servigos prestados

Subsidios a explorag5o

Trabalhos para a prOpria entidade

Custos das mercadorias vendidas e das materias consumidas

Gastos/perdas imputados de subsidiarias, associadas e empreendimentos

Fornecimentos e servigos externos

Gastos corn o pessoal

Imparidade de inventarios (perdas/reversOes)

Imparidade de dividas a receber (perdas/reversoes)

Provisoes (aumentos/redugoes)

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas de explorag-ao

Resultado antes de depreciacoes, financiamento e imposto

Gastos/reversoes de depreciagao e de amortizagao

Resultado operacional antes de financiamento e impost° (EBITDA)

Gasto liquid° de financiamento

Resultado antes de impostos (EBIT)

Impost° sobre o rendimento

7.200,00 € 7.344,00 € 7.490,88 € 7.640,70 € 7.793,51 € 7.949,38 €
138.305,45 € 141.071,56 € 143.892,99 € 146.770,85 € 149.706,26 € 152.700,39 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 70.740,00 € -70.679,87 € -70.619,79 € -70.559,77 € -70.499,79 € -70.439,87 €
- 74.765,45 € -74.701,90 € -74.638,40 € -74.574,96 € -74.511,57 € -74.448,23 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 3.033,79 € 6.125,67 € 9.276,82 € 12.488,42 € 15.761,67 €

-26.690,00 € -26.690,00 € -26.690,00 € -26.690,00 € -17.690,00 € -2.790,00 €

-26.690,00 € -23.656,21 € -20.564,33 € -17.413,18 € -5.201,58 € 12.971,67 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

-26.690,00 € -23.656,21 € -20.564,33 € -17.413,18 € -5.201,58 € 12.971,67 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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ASSOCIAcA0 DE MUNICIPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

ONSIR DE RESULTADOS PREVISIONA

Resultado liquid° do periodo

5.1.8. PROCESSO DE AVALIACAO - METODOLOGIA

-26.690,00 C -23.656,21 C -20.564,33 C -17.413,18 C -5.201,58 C 12.971,67 C

Na avaliacao da Associac5o de Municipios para a Gest5o do CIRAE, deu-se preferencia aos metodos de fluxos de caixa descontados, nomeadamente ao MVA ("Market Value

Added") e ao FCFF ("Free cash flow to firm"):

"Market Value Added" — este modelo aborda a avaliacao de uma perspetiva de criacao de valor, isto 6, os EVAs (Economic Value Added) obtidos em cada ano

correspondem aproximadamente ao valor que a entidade cria ao longo desse mesmo ano. Caso o EVA seja negativo entao significa que a entidade destruiu valor, caso

seja positivo, criou valor;

• "Free cash flow to the firm" — este consiste na determinacao dos fluxos de caixa que a entidade ira libertar para ela prOpria, isto 6, por urn lado para pagar o servico da

divida e por outro para o financiamento das suas atividades.

Neste sentido, foram realizadas previsaes sobre a evolucao da atividade a desenvolver pela Associacao de Municipios para a Gestao do CI RAE corn base nos pressupostos acima

detalhados.

5.1.9. AVALIACAO DA ENTIDADE - "MARKET VALUE ADDED"

Atraves do metodo de avaliacao MVA, verifica-se que os "Economic Value Added" (EVA) futuros apesar de negativos durante os primeiros anos de exploracao, s5o compensados

valor de continuidade, o que resulta num MVA de 215.451,45 €. Considerando os valores do capital (investimento negOcio) de 250.000,00 C, descontado dos ativos

extraexploracao e do passivo de financiamento do mesmo ano (que sac) 0,00€ no ano 2020), chegamos a urn valor dos capitals pr6prios do negocio de investimento de 465.451,45

€, tal como se pode verificar no quadro seguinte:

outubro/2019
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ASSOCIAc.A0 DE MUNICiPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

ATIVO ECONOMIC°

ATIVO FIXO TANG1VEL 223.310,00 € 196.620,00 € 169.930,00 € 143.240,00 € 125.550,00 €

INVENTARIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D1VIDAS A RECEBER DE EXPLORA00 600,00 € 612,00 € 624,24 € 636,72 € 649,46 €

DIVIDAS A PAGAR DE EXPLORA00 5.895,00 € 5.889,99 € 5.884,98 € 5.879,98 € 5.874,98 €

TOTAL ATIVO ECONOMIC° 218.015,00 € 191.342,01 € 164.669,26 € 137.996,74 € 120.324,48 € 120.375,61 €
CUSTO CAPITAL (ano n) 5.775,65 € 5.069,03 € 4.362,42 € 3.655,81 € 3.187,64 € 3.188,99 €

VALOR DE CONTINUIDADE 357.789,51 €

ECONOMIC VALUE ADDED

RESULTADO OPERACIONAL APOS IMPOSTOS

ECONOMIC VALUE ADDED

Discount Factor

Number of years

ANUAL MARKET VALUE ADDED

CAPITAL (INVESTIMENTO NEGOCIO)

ATIVOS EXTRA EXPLORA00 E PASSIVO DE FINANCIAMENTO

-26.690,00 € -23.656,21 € -20.564,33 € -17.413,18 € -5.201,58 C 12.971,67 €

-32.465,65 € -28.725,24 € -24.926,74 € -21.068,99 € 349.400,29 € 9.782,68 €

97% 95% 92% 90% 88%

1 2 3 4 5

-31.627,77 € -27.261,68 € -23.046,17 € -18.976,73 € 306.581,12 € 9.782,68 €

250.000,00 €

ENTERPRISE VALUE 465.451,45 €

0,00 €
VALOR DOS CAPITA'S PROPRIOS J 65.451,45 €

5.1.10. AVALIA00 DA ENTIDADE - "FREE CASH FLOW TO THE FIRM"

Apresentam-se de seguida os resultados obtidos atraves do FCFF, que se encontra ligeiramente acima da metodologia do MVA, sendo o valor dos capitals prOprios de 542.051,28

€:

outubro/2019
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ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

DISCOUNTED CASH FLOW ler.t , 1rieIt * 46

NOPAT -26.690,00 € -23.656,21 € -20.564,33 € -17.413,18 € -5.201,58 €
DEPRECIATION 26.690,00 € 26.690,00 € 26.690,00 € 26.690,00 € 17.690,00 €

FREE CASH FLOW 0,00 € 3.033,79 € 6.125,67 € 9.276,82 € 12.488,42 €

INVESTMENT & WC CASH FLOWS

FIXED ASSETS - INITIAL&FINAL OUTLAY

FIXED ASSETS - NEW INVESTMENT

EQUITY

WC INVESTMENT

CASH FROM INVESTMENT OPERATIONS

VALOR DE CONTINUIDADE

DISCOUNTED CASH FLOW

-250.000,00 €
0,00 €

250.000,00 €
5.295,00 €
5.295,00 €

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

-17,01 € -17,25 €
-17,01 € -17,25 €

TOTAL CASH FLOW 5.295,00 € 3.016,78 € 6.108,43 €
5.158,35 € 2.863,07 € 5.647,58 €

PRESENT VALUE 542.051,28 €

ATIVOS EXTRA EXPLORACAO E PASSIVO DE FINANCIAMENTO 0,00 €

A:EIEJA

Valor do negocio corn base no MVA

Valor do negocio corn base no FCFF

465.451,45 €

542.051,28 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

-17,49 €
-17,49 €

9.259,33 €
8.339,84 €

Irill.11111111.111011"

12.971,67 €
2.790,00 €

15.761,67 €

0,00 €
0,00 € 106,72 €
0,00 €

-17,73€ -4,44€
-17,73 € 102,28 €

580.204,35 €
592.675,03 € 15.863,95 €
520.042,44 €

outubro/2019
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ASSOCIACAO DE MUNICiPIOS PARA A GESTAO DO CIRAE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.1.11. ANALISES DE SENSIBILIDADE

No intuito de aferir a seguranca dos resultados da avaliacao, efetuaram-se analises de sensibilidade as variaveis que

se consideraram chave na avaliacao da Associacao de Municipios para a Gestao do CIRAE, nomeadamente:

1. As variaveis das prestacoes de servicos previstas:

- Valores a obter corn os protocolos a celebrar corn a Globalvias e corn a Ascendi;

- Valores a obter corn a unidade de estadias temporarias (hotel de animais);

2. Taxa crescimento dos precos associados aos servicos a prestar e dos subsidios a exploracao por parte dos

associados e dos custos corn FSE e Pessoal.

Num primeiro cenario, o menos pessimista, alterou-se o pressuposto das variaveis das prestacoes de servicos

estimadas para a atividade da Associacao de Municipios para a Gestao do CIRAE, passando-se a considerar 50% do

valor do protocolo previsto celebrar-se corn a Globalvias e nao se celebrar protocolo corn a Ascendi, para alem de

nao se considerar qualquer valor corn a unidade de estadias temporarias (hotel de animais). Os valores obtidos para

o valor dos capitais proprios pelo metodo MVA foi assim de 250.921,05 e pelo metodo do FCFF de 333.237,44 C.

Num segundo cenario, mais pessimista, manteve-se os pressupostos das variaveis das prestacoes de servicos e

alteraram-se as taxas de crescimento dos precos associados aos servicos a prestar e dos subsidios a exploracao por

parte dos associados para 1% (contra os 2% previstos) e, por outro lado, alteraram-se as taxas de crescimento dos

custos corn CMVMC, FSE e Pessoal para 0,5% (contra os -0,085% previstos da taxa de inflacao atual). Os valores

obtidos para o valor dos capitais proprios pelo metodo MVA foi marginalmente positivo, corn 27.790,47 C e pelo

metodo do FCFF de 140.389,01 C.

5.1.12. CONCLUSOES

O estudo ora apresentado demonstra a sustentabilidade economica e financeira da Associacao de Municipios para a

Gestao do CIRAE apresentando urn valor do negocio corn base no MVA de 465.451,45 C e de 542.051,28 C corn base

no FCFF.

outubro/2019
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ESTATUTOS

ASSOCIA00 DE MUNICIPIOS PARA A GES TAO DO CENTRO INTERMUNICIPAL
DE RECOLHA DE ANIMAlS ERRANTES - CIRAE

CAPiTULO 1

Disposigoes gerais

Artigo 1.2
Natureza, composig5o, designac5o e sede

1. E constituida uma associaggo denominada AssociagAo de Municipios para a GestAo do CIRAE,
integrada pelos Municipios de Proenga-a-Nova, SertA, Vila de Rei, Oleiros, Mack), Vila Nova de
Ourem, Vila Velha de RodAo, Pedrog5o Grande, Castanheira de Pera, GaviAo, Penamacor,
Idanha-a-Nova.

2. A Associagk de Municipios para a GestAo do CIRAE tern sede em Proenca-a-Nova corn a
possibilidade da sua deslocagAo para qualquer um dos outros Municipios que integram a
Associagao, par deliberagAo da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Executivo.

3. A AssociagAo de Municipios para a GestAo do CIRAE é uma pessoa coletiva de direito ptiblico de
fins especificos, nos termos da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.2
Fins

1. A AssociagAo de Municipios para a GestAo do CIRAE tern como fim principal a sua exploragAo e
promog5o, visando sempre o bem-estar animal e a defesa da saiide

2. A AssociagAo de Municipios para a GestAo do CIRAE proptie-se concretizar os seguintes
objetivos:

a) A realizagAo em comum de interesses especificos dos municipios que a integrarn, na defesa
de interesses coletivos de natureza sectorial, regional cu local, podendo para o efeito
estabelecer protocolos, acordos de gestAo corn entidades piiblicas cu privadas;

b) Promogao de Projetos de Cooperagao conjuntos de natureza diversa.

Artigo 3.2
D u r a0o

A AssociagAo de Municipios para a GestAo do CIRAE é constituida par tempo indeterminado.

Artigo 4.2
Direi tos dos Municip ios

Constituem direitos dos Municipios integrantes da Associagao de Municipios para a Gestao do CIRAE:

a) Auferir dos beneficios da atividade da Associacao;

b) Apresentar propostas e sugestoes no Ambito da prossecugAo dos fins associativos;
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c) Participar nos Orgaos da AssociagAo;

d) Exercer os denials poderes e faculdades previstos na lei, nestes estatutos e no Regulamento
lnterno da Associa0o;

e) Requerer a convoca0o da Assembleia-Geral da Associacao, nos termos previstos no artigo
15.2.

Artigo 5.2
Deveres dos Municipios

Constituem deveres dos Municipios integrantes da Associaggo de Municipios para a Gesta'o do °RAE:

a) Prestar a colaborag5o necessaria para a promoca"o dos fins da Associacao;

b) Efetuar as contribuicaes financeiras, nos termos estabelecidos na lei e nos presentes
estatutos;

c) Desempenhar corn zelo todos os cargos socials para que foram eleitos;

d) Curnprir e fazer cumprir as disposigoes legais, regulamentares e estatutarias respeitantes
AssociacAo, bem como as deliberagoes dos respetivos orgks.

CAPITULO II
ORGAOS E COMPETENCIAS

SECO° I
DISPOSIOES GERAIS

Artigo 6.2
Org5os

AssociagAo é constituida pelos seguintes orgaos:

a) Assembleia Geral;

b) Conselho Diretivo;

c) Conselho Fiscal.

Artigo 7.9
Mandato

1. A duragk do mandato dos membros dos orga-os da AssociagAo é de quatro anos, que devera
coincidir corn o mandato autarquico.

2. A qualidade de membro dos orgks referidos no mlmero anterior é indissociavel da qualidade
de membro dos org5os aut6rquicos.

3. A perda, a cessag5o, a remincia ou a suspens5o do mandato no Org-ao aut6rquico determine o
mesmo efeito no mandato exercido nos org5os da Associaga-o.

Artigo 8.2
Continuidade do mandato

Os titulares dos orgaos da Associag3o servem pelo periodo do mandato e mantern-se em funcoes ate
serem legalmente substituidos
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Artigo 9.2
Deliberagoes

1. Os orgaos da Associagao so podem reunir e deliberar quando esteja presente a maioria do
numero legal dos seus membros.

2. Quando o orgao nao possa reunir por falta de quorum, o presidente designa outro dia,
elaborando uma ata na qual se registam as presengas e as ausencias dos respetivos membros.

3. As deliberagoes so tomadas a pluralidade de votos, tendo o presidente voto de qualidade em
caso de empate, n5o contando as abstengoes para o apuramento da maioria.

4. As votagoes respeitantes a eleigoes para os cargos dos orgaos ou que envolvam a apreciagao de
comportamentos ou da qualidade de qualquer pessoa so tomadas por escrutinio secreto, e em
caso de dtivida, o orgao delibera sabre a forma da votag5o.

5. As deliberag8es dos org5os da Associag5o est5o sujeitas a publicitag5o nos termos gerais,
designadamente na pagina institucional.

Artigo 10.2
Atas

1. Das reunioes é lavrada ata, a qual contern urn resumo do que de essencial nela se tiver passado,
indicando, designadamente, a data e o local da reuniao, as membros presentes e ausentes, as
assuntos apreciados, as decisoes e deliberagOes tomadas, a forma e o resultado das respetivas
votagoes e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada.

2. As atas ou o texto das deliberagoes podem ser aprovadas em minuta, no final da reuni5o, desde
que tal seja deliberado pela malaria dos membros presentes, sendo assinadas, apos aprovag5o,
pelo presidente e pelo secretario.

Artigo 11.2
Ordem do dia

A ordem do dia e entregue a todos as membros do orgao corn a antecedencia minima de dais dias
uteis sobre a data do inicio da reuni5o, enviando-se-lhes ern simultaneo, a respetiva documentag5o,
por correio eletronico para o enderego oficial de cada urn dos Municiplos associados.

SEC0011
ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 12.2
Natureza e composig5o

1. A Assembleia Geral e o arg5o deliberativo da Associag5o, é constituida pelos presidentes das
camaras municipals que a integram, podendo fazer-se representar por vereador que indiquem
para o efeito.

2. Os trabalhos da Assembleia Geral s o dirigidos por uma mesa, constituida pelo presidente, por
urn vice-presidente e por urn secretario a eleger, de entre as seus membros, por meio de listas.

3. 0 presidente é substituido, nas suas faltas e impedimentos, pelo vice-presidente e este pelt)
secretado.

4. Na ausencia do secretario, deve o presidente designar um membro da Assembleia para
secretariat a reuni5o.



Artigo 13.2
Competencias da Assembleia Geral

1. Compete a Assembleia Geral sob proposta do Conselho Diretivo:

a) Aprovar as opgoes do piano e a proposta de orgamento e as suas revisoes, bem como
apreciar o inventario de todos os bens, direitos e obrigagoes patrimoniais e respetiva
avaliagAo, e ainda apreciar e votar os documentos de prestagao de contas;

b) Aprovar o quadro de pessoal da Associag5o;

c) Aprovar a celebrag5o de protocolos corn outros municipios, associagoes de municipios,
entidades empresariais locals e outras entidades ptiblicas;

d) Aprovar a admiss5o ou a exclus5o de qualquer membro da AssociagSo;

e) Aprovar e alterar os estatutos;

f) Aprovar e altera o regulamento interno;

2. Compete, ainda, a Assembleia Geral:

a) Acompanhar e fiscalizar a atividade do Conselho Diretivo, devendo ser apreciada, em cada
reuniao ordinkia, uma informac'ao escrita sobre a ativ idade da associag5o, bem corn da sua

situagh financeira;

b) Aprovar a contragao de emprestimos nos termos da lei;

a) Fixar anualmente as contribuicties dos Municipios que integram a Associacao;

b) Aprovar a alienag5o dos bens pre:Trios da Associagao;

c) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que v isem a prossecug5o dos interesses

pr6prios da Associaggo;

d) Eleger a mesa da Assembleia Geral, o Conselho Diretivo e o Conselho Fiscal, mediante a

apresentagao de listas;

e) Deliberar sobre a dissolugao da Associagao e nomear a respetiva Comiss'ao Liquidataria,

determinando os procedimentos a adotar;

f) Exercer os demais poderes que the sejam conferidos pot tel ou pelos estatutos.

Artigo 14.2
Competencias do presidente da Assembleia Gera!

Compete ao Presidente da Assembleia Geral:

a) Dirigir os trabalhos da Assembleia;

b) Convocar as reunifies ordinkias e extraordinkias;

c) Elaborar a ordem do dia das reunities e proceder a sua distribuiggo;

d) Abrir e encerrar os trabalhos das reunioes;

e) Proceder a marcagao e justificagao das faltas dos membros da Assembleia;

f) Exercer os demais poderes que Ihe sejam conferidos por lei, pelos estatutos ou pela

Assembleia Geral.
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Artigo 15.°
Reuni5es

1 A Assembleia Geral tera anualmente tres reunioes ordinarias, sendo a primeira destinada
apreciacao e votaga‘o dos documentos de prestagao de contas do ano anterior e a ultima, que
decorrera em outubro, destinada a aprovagao das °Noes do piano e do orcamento para o ano
seguinte.

2. A Assembleia Geral reunira extraordinariamente, par iniciativa da respetiva mesa ou quando for
requerida:

a) Pelo presidente do Conselho Diretivo;

b) Por um ter-co dos Municipios associados.

SECO° II I
CON SELHO DIRETIVO

Artigo 16.2
Natureza e composic5o

0 Conselho Diretivo é o &gat) de gestao e administragao da Associag5o, é constituido par urn
presidente e quatro vogais, representantes dos Municipios associados, eleitos pela Assembleia Geral
de entre as seus membros

Artigo 17.2
Cornpetencias do Conselho Diretivo

1. Compete ao Conselho Diretivo, no ambito da organizacao e funcionamento:

a) Assegura o cumprimento das deliberacoes da Assembleia Geral;

b) Dirigir as servicos tecnicos e administrativos;

c) Executar as °goes do piano e o orcamento, bem como aprovar as suas alteracoes;

d) Constituir grupos de trabalho para a concretizacao de objetivos especificos no ambito das
atividades da AssociagIo;

e) Propor a Assembleia Geral, a aprovag5o de urn Regulamento de organizacao e
funcionamento dos servicos, onde pode estar contemplado o Cargo de Administrador
Executivo e a respetiva remuneragao;

f) Exercer as demais poderes que lhe sejam conferidos por tel ou par deliberagao da
Assembleia Geral.

2. Compete ao Conselho Diretivo, no ambito do planeamento e do desenvolvimento

a) Elaborar e submeter a aprovagao da Assembleia Geral as opcoes do piano, a proposta de
orgamento e as respetivas revisoes;

b) Elaborar e aprovar a norma de control° interno, bem como o inventario de todos os bens,
direitos e obrigac5es patrimoniais e respetiva avaliacao, e, ainda, as documentos de
prestacao de contas a submeter a apreciacao e votack da Assembleia Geral;

c) Apresentar candidaturas a financiamentos, atraves de programas, projetos e demais
iniciativas;

d) A presentar programas de modernizack administrativa;
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e) Exercer os demais poderes que !he sejam conferidos por lei ou por deliberag5o da
Assembleia Geral.

Artigo 18.2
Competencias do presidente do Conselho Diretivo

1. Compete ao presidente do Conselho Diretivo:

a) Convocar e presidir as reunioes, dirigir os respetivos trabalhos e promover a elaborag5o das
atas;

b) Dirigir os servigos da Associag5o e assegurar a gesno do seu pessoal;

c) Autorizar o pagamento das despesas orgamentadas da Associagao de acordo corn a
deliberaggo do Conselho;

d) Autorizar despesas corn locag5o e aquisig3o de bens e servigos e empreitadas de obras
publicas ate ao montante limite estabelecido pelo Conselho Diretivo;

e) Assinar e visar a correspondencia do Conselho corn destino a quaisquer entidades ou
organismos publicos;

f) Representar a Associag5o em juizo e fora dele;

g) Designar qual dos membros do Conselho Diretivo o substitui nas suas ausencias e
impedimentos;

h) Remeter ao Tribunal de Contas todos os documentos sujeitos a sua fiscalizag5o;

i) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por lei, pelos estatutos ou pelo
Conselho Diretivo.

2. 0 presidente do Conselho Diretivo pode delegar ou subdelegar o exercicio das suas
competencias nos demais membros do Orga'o.

Artigo 19.2

Reunioes

1. 0 Conselho Diretivo reime ordinariamente uma vez por tr imestre, extraordinariamente sempre
que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a sol ici tagao, de pelo menos, urn terco dos

seus membros.

2. A reunia"o extraordinaria é marcada corn, pelo menos, dois dias Ci teis de antecedencia, por
correio eletronico para o endereco oficial de cada urn dos Municipio associados.

SECCAO IV
CONSELHO FISCAL

Artigo 20.2
Composkao

0 Conselho Fiscal 6 compost° por tres elementos, sendo urn Presidente e dois vogais, elei tos pela
Assembleia Geral por urn periodo igual a do mandato dos Orgaos autarquicos.

Artigo 21.2
Competencia
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Compete ao Conselho Fiscal:

a) Dar parecer sobre os projetos de orgamento e suas revisoes, bem como sabre os relatOrios
de contas;

b) Fiscalizar as atos dos Org5os e servigos da Associagao, nos dominios financeiro e
patrimonial;

c) Pronunciar-se sobre assuntos que Ihe forem apresentados pelo Conselho Diretivo.

Artigo 21.2

Reuni5es

1. 0 Censelho Fiscal tera duas reunioes ordinarias anuais, nomeadarnente para dar parecer sobre
os projetos de orgamento e das suas revisoes, bem come sobre o relatorio de contas, devendo
estas ter lugar em periodo previe ao envie destes documentos para os membros da Assembleia
Geral.

2. As reunioes extraordinkias sera° convocadas pelo Presidente, por sua iniciativa ou a
requerimento da maioria dos seus titulares ou pelo Censelho Diretivo.

CAPiTULO I ll
FUNCIONAMENTO DA Assoc!AgAo

Artigo 22.2
Regime de pessoal

1. A Associagao pode dispor de urn quadro de pessoal, aprovado pela Assembleia Geral, sob
proposta do Conselho Diretivo.

2. 0 quadro a que se refere o ruimero anterior sera preenchido de acordo corn o regime juridico
aplicavel aos trabalhadores que exercem fungoes publicas.

Artigo 23.2
Encargos corn o pessoal

1. As despesas efetuadas corn o pessoal relevam para efeitos do limite estabelecido na lei para as
despesas corn pessoal do quadro dos Municipio associados.

2. Para efeitos do disposto no nirmero anterior, compete a Assembleia Geral deliberar sobre a
forma de imputagao das despesas aos Municipios associados, a qual carece de aprovagao das
assembleias municipals em causa.

3. Os encargos corn o pessoal que resultern da transferencia de competencias da Administragao
Central do relvam para as despesas corn pessoal do quadro dos municipios associados no ano
ern que se efetivem.

Artigo 24.2
Servigos de Apoio Tecnico e Administrativo

1. A Associagao pode ser dotada de services de apoio tecnice e administrative, vocacionados para
recolher e sistematizar a informagao e para elaborar os estudos necessaries a preparagao das
deliberagoes.

2. A natureza, a estrutura e o funcionamento dos services previstos no calmer° anterior sao
definidos em regulamento proprio aprovado pela Assembleia Geral sob proposta do Conselho
Diretivo.



CANTULO IV
GESTAO FINANCEIRA E OKAMENTAL

Artigo 25.2

Regime de contabil idade

A contabilidade da Associacao obedece ao previsto no Sistema de Normalizac5o Contabilistica (SNC).

Artigo 26.2

Receitas

Constituem receitas da Associagao:

a) As contribuigoes financeiras dos Municipios que a integram;

b) As transferencias resultantes de contratualizagao corn a administragao central e outras
entidades pCiblicas ou privadas;

c) Os montantes das candidaturas a fundos europeus estruturais de financiamento que Ihe
sejam atribuidos;

d) 0 rendimento de bens proprios, o produto da sua alienagao ou da atribuigao de direitos
sobre eles;

e) As dotagb-es, subsidios ou comparticipagoes de que venha a beneficiar;

f) Os precos relativos a servigos prestados e bens fornecidos;

g) Quaisquer acrescimos patrimoniais, fixos ou periodicos, que a titulo gratuito ou oneroso,
the sejam atribuidos por lei, contrato ou outro ato juridico;

Ii) Quaisquer outras receitas estabelecidas na lei.

Artigo 27.2
Emprestimos

1. A Associacao pode contrair emprestimos, a curto, media e longo prazo, junto de quaisquer
instituigoes autorizadas por lei a conceder creditos e celebrar contratos de locagao financeira,
em termos identicos ao das autarquias locals.

2. Os emprestimos contraidos nos termos do numero anterior so considerados para o limite anual
de endividamento das autarquias locals, de acordo corn o previsto na lei.

3. Os Municipios so subsidiariamente responsaveis pelo pagamento das dividas contraidas pela
Associagao, na proporgao da respetiva capacidade de endividamento.

4. A Associagao nao pode contrair emprestimos em beneficio de qualquer dos Municipios que a
integram, nem conceder emprestimos a entidades pOblicas ou privadas.

Artigo 28.2
ContribuicAo financeira

1. Os Municipios contribuirao, em cada ano, para o orgamento da Associagao na parte no coberta
por outras receitas, segundo proporgoes a aprovar pela Assembleia Geral, sob proposta do
Conselho Diretivo, obedecendo a transferencia aos seguintes criterios:

a) As despesas de funcionamento normal da Associagao, comuns a todos os Municipios;

b) As despesas diretamente ligadas a prestagao de servigos especificos para cada Municipio.



2. A contribuicao estabelecida para cada Municipio deve ser entregue no prazo estipulado pela
Assembleia Gera!, no havendo lugar sua reversao, mesmo quando o Municipio nao use as
servicos prestados pela Associagao.

Artigo 29.2
Orcamento

1. 0 orgamento da Associacao é elaborado pelo Conselho Diretivo que o submete a aprovacao da
Assembleia Geral, durante o mes de outubro.

2. Do orgamento devera constar a contribuicao de cada Municipio para as despesas da Associagao,
na parte no coberta por outras receitas.

3. 0 orgamento é remetido pelo Conselho Diretivo, as assembleias municipals dos Municipios
associados, para seu conhecimento, no prazo de 10 dias apos a sua aprovagao.

Artigo 30.2
Docurnentos de prestagao de contas

1. Os documentos de prestacao de contas so elaborados pelo Conselho Diretivo, corn referenda a
31 de dezembro de cada ano, que os submete a aprovagao da Assembleia Geral no mes de
marco.

2. Os documentos de prestagao de contas so remetidos pelo Conselho Diretivo, as assembleias
municipais, para seu conhecimento, no prazo de 10 dias apos a sua aprovacao.

Artigo 31.2
Fiscalizacao

As contas da Associagao estao sujeitas a lei de organizacao e processo do Tribunal de Contas,
devendo ser remetidas pelt) Presidente Conselho Diretivo, dentro dos prazos estabelecidos para as
autarquias locals.

CAPfTULO V
DISPOSIOES FINAIS

Artigo 32.2
Obrigacao de permanencia

Alp& a integragao na Associagao, os Municipios ficam obrigados a nela permanecerem durante urn
periodo de tres anos, sob pena de perderem todos os beneficios financeiros e administrativos e de
nao poderem integrar, durante urn periodo de dois anos, outras associaclies corn a mesma
finalidade.

Artigo 33.2

Admissao de Municipios

1. 0 procedimento de adeseo a Associagao de novos Municipios inicia-se corn a comunicaceo
escrita ao Conselho Diretivo por parte do Municipio aderente acompanhada das deliberagoes

dos respetivos orgaos municipais.

2. E condicao de admisseo de novas Municiplos associados a aceitaceo plena, pela sua parte, dos
cornpromissos e obrigagoes estabelecidos pela Associagao anteriormente a sua admissao.



Artigo 34.9
Causas de saida

1. Constituem causas de perda da condicao de associado:

a) A renCincia atraves de carta registada corn aviso de recc5o, dirigida ao Presidente do
Conselho Diretivo;

b) A exclus5o por:

I. Incumprimento das obrigacbes estatutarias;

Faltas injustificadas a mais do que tres Assembleias Gerais consecutivas ou cinco
interpoladas.

2. A perda da qualidade de associado produz efeitos corn a notificag"ao da de1iberag5o da
Assembleia Geral.

Artigo 35.9-
Dissolucao

1. A extinc5o da Associac5o pode efetuar-se mediante dissoluca-o, cis5o ou fus5o corn outra
Associag5o, dependendo de deliberag5o por maioria simples da Assembleia Geral
expressamente convocada para esse fim.

2. Os bens e direitos transferidos gratuitamente pelos Municipios a Associag5o sob condigk
resolutiva, regressam a esfera juridica do Municipio respetivo aquando da extinck da
Associacdo.

3. Sem prejuizo do estabelecido no numero anterior, o patrimOnio é repartido entre os Municipios,
na proporg5o da respetiva contribuic5o para a constituic5o e funcionamento da Associag5o, sem
prejuizo da restituicSo integral, ainda que mediante compensag5o, das prestacoes em especie.

4. 0 passivo sera assumido pelos Municipios na data da dissolug5o de acordo e na proporcao do
beneficio que tat passivo contribuiu para cada Municipio.

Artigo 36.9
Alteracoes aos estatutos

A alterag3o de estatutos obedece as mesmas regras da sua aprovag'ao originaria.

Artigo 37.2
Regime juridico aplicavei

A Associack rege-se pelo disposto na Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, e demais legislac3o
aplicavel as pessoas coletivas palicas, bem como pelos respetivos estatutos e regulamento intern°,
estando nomeadamente sujeita:

a) Ao Codigo do Procedimento Administrativo;

b) Ao Codigo dos Contratos Ptiblicos;

c) Ao regime juridic° da tutela administrativa;

d) As leis do contencioso administrativo;



e) A lei de organizac5o e processo do Tribunal de Contas e ao regime de jurisdicao e controlo
financeiro do Tribunal de Contas e da Inspegao Geral de Financas;

f) Ao regime juridic° da administrac5o financeira e patrimonial do Estado;

g) Ao regime juridic° das incompatibilidades e impedimentos de cargos pUblicos e dos
trabalhadores em funcoes palicas, incluindo as incompatibilidades previstas nos artigos
78.2 e 79.2 do Estatuto da Aposentack, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 498/72, de 9 de
dezembro;

h) Aos principios da publicidade, da concorrencia e da no discriminack em materia de
recrutamento de pessoal e ao regime juridic° aplicavel aos trabalhadores que exercam
fungoes poblicas;

i) Ao regime da responsabilidade civil do Estado e das demais entidades ptiblicas.


