
MUNICÍPIO DE NORDESTE

2.” REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO

PLANO DO ANO DE 2017



Município de Nordeste

MODIFICAÇÕES Ano de 2017
AS GRANDES OPÇOES DO PLANO - GOP (PPI e AMR) Revisâo N°2

Classificação Datas Desposas
)bj.]Prog. Projeto Aç. Sub Designação Orçamental esp. (Mês/Ano) Ano Corrente -2017 Mas Seguintes

ao. Dotação Atual Modificação Dotação Corrigida
Ano N° Org. Econômica Inicio Fim Rnanc. Financ. Total Financ. Ftnanc. Emano. Flnanc, Total 2018 2019 2020 2021

Definido Não Dof. Definido Não Def. Definido Não Dei. e seguintes
01 FUNÇÕES GERAIS 377.408,00 0.00 377.408.00 106.756.42 484.164.42 0,00 484.164,42
Dl 111 ADMINISTRAÇÃO GERAL 377.408.00 0,00 377.408,00 106.756.42 484.164.42 0.00 484.164.42
01 111 201612 MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA 9.709,00 0,00 9.709,00 36.000,00 45.709,00 0.00 45.709,00
01 111 2016 12 5 Estruturas de Apoio 8 Instalação da Rede 0102070107 01 01/1601/17 500.00 0.00 500.00 36.000.00 36.500,00 0,00 36.500,00

Wl-F1 no Concelho
01 111 20165022 REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 0102020214 01 01/1612117 1.000,00 0,00 1,000.00 23,600,00 24.600,00 0.00 24.600,00

EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE
NORDESTE

01 111 2017 3 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 22.400,00 0,00 22.400,00 20.000,00 42.400,00 0.00 42.400.00
DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

01 111 2017 3 1 Aquisição de Equipamento Básico 010207011002 01 01/1712/17 7.500,00 0,00 7.500,00 20.000,00 27.500,00 0.00 27.500.00
01 111 2017 4 MANUTENÇÃO DOS EOUIPAMENTOS 2.110,00 0,00 2.110,00 27.156,42 29.266,42 0,00 29.266.42

DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01 111 2017 4 2 Máquinas 010207011002 01 01/1712/17 500,00 0,00 500,00 27.156,42 27.656,42 0.00 27.656.42

02 FUNÇÕES SOCIAIS 1.033.179.00 0.00 1.033.179,00 394.000,00 1.427.179,00 0.00 1.427.179,00
02 242 ORDENAMENTO DOTERRFI’ÓRIO 14.770,00 0.00 14.770,00 394.000,00 408.770.00 0.00 408.770,00
02 242 2015 19 REABILÍfAÇÃO URBANA 010207030313 01 01/1512/17 13.270,00 0.00 13.270,00 394.000,00 407,270,00 0.00 407.270.00

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 1.510.086,00 0.00 1.510.086,00 810.000,00 2.320.086.00 0.00 2.320.086.00
03 331 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 201.023.00 0.00 201.023.00 810.000.00 1.011.023.00 0,00 1.011.023,00
03 331 2015 12 REPAVIMENTAÇÃO DAS VIAS 010207030308 01 01/1512/17 19.550,00 0,00 19.550,00 210.000,00 229.550,00 0,00 229.550.00

MUNICIPAIS
03 331 2015 24 REABILITAÇÃO DA ACESSIBILIDADE 010207030301 01 01/1512/17 39.900,00 0,00 39.900.00 600.000.00 639.900.00 0,00 639.900,00

DOS CAMINHOS MUNICIPAIS E RURAIS

Totais da modificação ás Grandes Opções do Plano’ GO~ 82.220,0~ 0.0~ 82.220,0~ 1.310.756.41 0,0~ 1.392.976,41 0,D~ 1.392.976,41 O.o~ o,o~ o.o~ o,o~

ORGÃO EXECUTIVO

de “ ~‘,7:~ 2 rdS

ORGÃO DELIBERATIVO

En12~de des~D

~“
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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

a-’

A presente revisão , surgiu da necessidade de se colocar o saldo da gerência

anterior, e abrir as seguintes rubricas:

• 150101- Reposições não abatidas aos pagamentos, no valor de 1,00€;

• 160101 - Saldo da gerência anterior -Na posse do serviço, no valor de

1.377.155,42€;

06030620 — P02020, no valor de 20.060,00€.

• Na despesa corrente procedeu-se à diminuição da rúbrica 01 02-020201-

Encargos das instalações, no valor de 3.540,00€.

• Ainda na despesa corrente procedeu-se ao aumento da rúbrica 0103-

100603 — Socied.financ. Bancos e outras inst. Financeiras, no valor de

90.000,00€.

• No que concerne às grandes

aumento dos seguintes Projetos;

Opções do Plano, procedeu-se ao

• 0102-070107-2016-12-5 — Modernização Administrativa — Estruturas de

Apoio à Instalação da rede Wi-Fi no Concelho, no valor de 36.000,00€.

• 0102-020214-2016-5023 — Revisão do Plano Municipal de Emergência

e3k

de Proteção Civil de Nordeste, no valor de 23.600,00€.



• 0102-07011002-2017-3-1 — Modernização e Desenvolvimento dos

Serviços Municipais-Aquisição de Equipamento Básico, no valor de

20.000,00€.

• 0102-07011002-2017-4-2 — Manutenção dos Equipamentos dos

Serviços Municipais— Máquinas, no valor de 27.156.42€.

• 0102-07030313-2015-19 — Reabilitação Urbana, no valor de

394.000,00€.

• 0102-07030308-2015-12 — Repavimentação das Vias Municipais, no

valor de 210.000,00€.

• 01 02-07030301-201 5-24 — Reabilitação da Acessibilidade dos Caminhos

Municipais e Rurais, no valor de 600.000,00€.

Nordeste, 04 de Abril de 2017

O C ordenador écnico

cLCa7
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,,/111 Çy’;\.~ ~oj.M1S./ DIREÇÃO-GERAL DAS

AUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 2.” REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

— Enquadramento

De acordo com o previsto na alínea b), do artigo 10.2, da Lei n.9 43/2012, de 28 de agosto, os municípios

que integrem o Programa 1 ficam obrigados a submeter à DGAL, durante os cinco anos subsequentes

à assinatura do contrato, os seus documentos previsionais, e eventuais revisões, para apreciação

técnica, antes da sua apresentação, para aprovação, à assembleia municipal.

O aumento global da despesa dá sempre lugar a revisão do orçamento, salvo quando se trata da

aplicação de receitas legalmente consignadas, empréstimos contratados ou nova tabela de

vencimentos publicada após a aprovação do orçamento inicial1. Na revisão do orçamento podem ser

utilizadas como contrapartidas, para além das referidas, o saldo apurado (saldo da gerência anterior),

que as autarquias estejam autorizadas a arrecadar2. Relativamente à integração do saldo orçamenta!

da gerência anterior, ressalva-se que a integração do mesmo obedece, obrigatoriamente, à prévia

aprovação da conta de gerência pelos órgãos competentes para o efeito.

Pretendendo o Município do Nordeste a inscrição de três novas rubricas na receita, uma delas

respeitante à integração do saldo da gerência anterior3, alterar a dotação de um conjunto de rubricas

da despesa corrente bem como, proceder ao reforço de sete projetos já inscritos nas Grandes Opções

do Plano (GOP’s), procedeu o município à elaboração da proposta de 23 Revisão ao Orçamento

Municipal de 2017 (23 ROM2017) em observância ao preconizado no POcAL

II — Analise do template de comparação (de acordo com os dados remetidos pelo Município em
anexo)

Quadro 1—Empréstimo PAEL
em e uros

Calendário de Operações Montante da operaçio
Institulçio de

Instrumento 1 ilTrandie 1 2’Trandw 1 3’Tranche
Crédito Início Terma Contratado Utilizado 1 1

1 (60%) 1 (20%) 1 (20%)

PAEL do Tesouro 2013 1 2032 7.611.777,13 1 7.610.408,33 4.567.06628 1 1.522.355,43 1 1.520,986,62
0ireç~o-Geral 1 1 1

e Finanças 1 1 1

1 Ponto 8.3.1.3 do P0cAL.
2 Ponto 8.3.1.4 do POCAL.

Aprovado aquando da deliberação da Prestação de contas de 2016, em reunião da câmara Municipal, realizada em
10.04.2017.
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DC~L DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 2.~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

Verifica-se que foram libertadas as três tranches correspondentes ao financiamento contratado, que

ascendeu a 7.611.777,13 euros a que foi subtraído o montante de 1.368,80 euros, referente a duas

notas de crédito.

Ressalva-se que o Despacho n.2 4500/2013 de 7 de março, publicado no Diário da República (DR),

2.~ Série, n.2 61 de 27 de março, condicionou o empréstimo contratado à celebração prévia de

Contrato de Reequilíbrio Financeiro (CRE), no valor de 4.401.020,00 euros, tendo o mesmo sido

integralmente utilizado.

Quadro II — Comparação das previsóes da receita e despesa
em euros

Valores Valores Desvio Valores Desvio Valores Desvio
Ptevistc& Previstos no face Previstos face ao Previstos face ao

Descrição Orçamento PAr ao 1.! ROM orçamento 2.! ROM orçamento
Municipal 2017 para 2017 previsto 2017 Inicial 2017 inIcial

(1) (2) (3) = (2) - (1) (4) (5)=(4)-(1) (6) (7)=(6)-(1)

Total receita 6.611.590,00 5.145.080,33 -1.466.509,67 6.767.045,00 155.455,00 8.164.261,42 1.552.671,42

Receitascorrentes 4.638.495,00 4.275.800,72 -362.694,28 4.754.474,00 115.979,00 4.774.534,00 136.039,00

Receltasde capital 1.973.095,00 869.279,62 -1.103.815,38 2.012.571,00 39.476,00 2.012.571,00 39.476,00

Total despesa 6.611.590,00 5.125.178,06 -1.486.411,94 6.767.045,00 155.455,00 8.164.261,42 1.552.671,42

Despesascorrentes 3.430.454,00 2.774.101,19 -656.352,81 3.546.433,00 115.979,00 3.566.493,00 136.039,00

Despesasdecapital 3.181.136,00 2.351,076,87 -830.059,13 3.220.612,00 39.476,00 4.597.768,42 1.416.632,42

0 total da receita e da despesa prevista na 2) R0M2017, apresentam valores superiores aos previstos

tanto no PAF, como face ao próprio 0M2017.

Na receita, verificou-se a integração do saldo da gerência anterior, bem como, um incremento nas

transferências correntes, referente à comparticipação comunitária para um projeto cofinanciado, no

âmbito do Programa Operacional Açores 2020 (P0 Açores 2020). Do lado da despesa, verificou-se a

alteração da dotação em diversas classificações, com especial incidência nas respeitantes às despesas

de capital, mais concretamente, na Aquisição de bens de capital, por conta do reforço de novos

projetos já inscritos nas GOP’s.
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 2.~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

Quadro III—Cornparaçâo dos saldos, considerando as receitas e despesas efetivas
em euros

Os saldos global e primário decorrentes da proposta da 2.~ R0M2017, apresentam uma trajetória

desviante, quer perante o PAF, quer face ao 0M2017. No entanto, esta evolução deve-se a um critério

contabilístico em que as receitas do saldo da gerência do ano anterior não são consideradas como

receita efetiva e a despesa financiada pelo mesmo já é. Expurgando desse efeito, os saldos seriam mais

favoráveis face aos previstos, com a salvaguarda de estarem a ser financiados por uma receita já

arrecadada, como é ocaso do saldo da gerência anterior.

O grau de cobertura do serviço da dívida pelo saldo primário apresenta uma trajetória mais

desfavorável, quer com a apresentada no PAF, quer com o 0M2017, mas esta situação é, uma vez mais,

justificada pelo impacto do saldo de gerência do ano anterior (2016) nos saldos orçamentais.

Expurgando o efeito do saldo da gerência do ano anterior, o grau de cobertura obtido passaria a estar

em linha com o apresentado na 1.~ R0M2017 e no 0M2017 e melhor do que no PAF, já considerando o

impacto dos aumentos verificados nosjuros, por conta de endividamento de curto prazo e nos passivos

financeiros, por conta de dívida absorvida pelo município, na sequência do processo de internalização

da empresa municipal H.S.N. — Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.M.

11.1 - Principais variações no lado da receita

Do lado da Receita total, afere-se que a proposta de segunda revisão aos documentos previsionais de

2017, aumenta a receita do orçamento em 1.552.671,42 euros face ao 0M2017.

O município procede, na presente revisão, à integração do saldo da gerência anterior, no montante de

1.377.155,42 euros.

Ao nível das Receitas correntes, existe um incremento de 136.039,00 euros, dos quais 115.979,00

euros ocorreram aquando da 1.~ R0M2017.

Nas Taxas, multas e outras penalidades (lfi ROM2017) foi inscrita a classificação 040204 (Coimas e

penalidades por contra-ordenações) no montante de 1.032,00 euros justificando o município:
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DC’\L DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 2.~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

“Abertura da rubrica coimas e penalidades por contra-ordenações, em virtude de estar em decorrer

processos de con tra-ordenações”.

Nos Rendimentos de propriedade (L~ R0M2017) na classificação 051001 (Terrenos) foi inscrito o valor

de 950,00 euros sendo referido: “Abertura da rubrica renda de terrenos em virtude de existir um

arrendamento rural, sendo o valor da renda anual de €950,00”.

Relativamente às Transferências correntes (li B0M2017), foram ajustados os valores referentes ao

Mapa XIX do 0E2017 (subida de 110.597,00 euros), tendo existido um reforço em 124.707,00 euros

da rubrica FEF corrente e uma diminuição de 14.110,00 euros na rubrica da Participação fixa de IRS.

Agora, em sede da 2.~ R0M2017, o município vem proceder ao reforço desta rubrica (+20.060,00 euros),

por conta da inclusão de financiamento a receber, através de fundos comunitários de um projeto, no

âmbito do Programa Operacional Açores 2020. Assim, o desvio positivo total das Transferências

correntes, face ao 0M2017, totalizou 130.657,00 euros.

No agregado da Venda de bens e serviços correntes (1.~ ROM2017) foi também inscrita uma nova

classificação 07030204 (Renda de parque de campismo) no montante de 3.400,00 euros. O município

refere: “Abertura da rubrica renda do Parque de Campismo em virtude da abertura do seu concurso

público”.

Ao nível das Receitas de capital, verificou-se uma subida de 39.476,00 eurosface ao OMwl7, resultante

de alterações efetuadas aquando da elaboração da li BOM2017.

Na Venda de bens de investimento (li ROM2rn,), foi inscrito o valor de 620,00 euros na classificação

económica 09040101 (Equipamento de transporte) para as receitas provenientes da arrematação de

veículos em fim de vida.

Em relação às Transferências de capital (li BOM2017), apurou-se um desvio superior de 38.856,00

euros. Nesta classificação foi reforçada a componente do FEF capital em 13.856,00 euros (ajustado o

valor referente ao mapa XIX do 0E2017) e inscrita uma nova classificação 100401 (Região autónoma

dos Açores) na importância de 25.000,00 euros.

Adicionalmente, e por via da 2.~ R0M2017, a autarquia pretende inscrever as seguintes rubricas na

receita:
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DCI\L AU~ IAS LOCAiS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 2.” REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

• 15- Reposições não abatidas nos pagamentos com 1,00 euro;

• 16- Saldo da gerência anterior com 1.377.155,42 euros.

11.2 - Principais variações no lado da Despesa

Na Despesa total, com a proposta de segunda revisão aos documentos previsionais de 2017, apura-se

um desvio negativo de 1.552.671,42 euros, dos quais 155.455,00 euros oriundos da 1.~ R0M2017.

No que concerne às Despesas Correntes, verifica-se um agravamento, face ao 0M2317, de

136.039,00 euros.

Em relação às Despesas com pessoal, regista-se uma poupança de 30.500,00 euros, distribuídos pelas

componentes Remunerações certas e permanentes (-€20.700,00) e Segurança social (-9.800,00 euros).

Quanto à Aquisição de bens e serviços, verifica-se também uma redução de 30.937,00 euros,

repartidos por Aciuisicâo de bens (-17.908,00 euros) e Aquisição de serviços (-13.029,00 euros) sendo

que, no segundo caso, o município vem, em sede de 2.~ R0M2017, proceder à redução de 3.540,00

euros e reforço de 23.600,00 euros, este último associado ao projeto Revisão do Piano de Emergência

de Proteção Civil de Nordeste.

Relativamente aos Juros e outros encargos, a presente revisão orçamental vem registar um aumento

desta componente no montante de 146.668 euros, face ao 0M2017, reflexo do incremento (+74.658,00

euros) na parcela Resultante de outro endividamento de médio e longo prazo, na sequência da

assunção de dívida decorrente do processo de internalização da empresa municipal HSN - Empresa

Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.M.

A título comparativo, aquando da lfl R0M2017, esta rubrica já havia sido aumentada em 76.218,00

euros, em relação ao 0M2317, o que traduz a atual operação numa redução de 1.560,00 euros.

Complementarmente, verifica-se um acréscimo de 72.010,00 euros na componente de curto prazo.

As Transferências correntes, por seu turno, figuram um desvio negativo de 26.608,00 euros,

distribuído por uma subida de 26.000,00 euros na rubrica Seguranca social, nesta 23 R0M2017,

conjugado com uma diminuição de 1.500,00 euros nas Instituições sem fins lucrativos, deliberada

aquando da 13 R0M2017. Também a componente Famílias vem agora ser reforçada em 4.108,00 euros,

em relação ao orçamento municipal de 2017, dos quais 1.500,00 euros devido à 1) R0M2017.
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 2.~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

Finalmente, as Outras despesas correntes apresentam agora um agravamento de 22.200,00 euros,

sem que a autarquia tenha incluído qualquer explicação para o efeito.

Ao nível das Despesas de Capital, verifica-se um desvio desfavorável, face ao estimado no OM~17, de

1.416.632,42 euros, dos quais 39.476,00 euros ocorridos aquando da li ROM~17.

No caso das Aquisições de bens de capital, verifica-se um significativo aumento de 1.313.016,42

euros, reflexo, quase na totalidade, da rubrica Bens do domínio público, cujo desvio negativo de

1.253.281,00 euros abrange a intenção em reforçar, na atual revisão, os seguintes projetos:

• Reabilitação da Acessibilidade dos Caminhos Municipais e Rurais -600.000,00 euros;

• Reabilitação Urbana -394.000,00 euros;

• Repavimentação das Vias Municipais -210.000,00 euros.

Adicionalmente, há lugar ao agravamento da componente Investimentos (+59.735,42 euros), devido

ao aumento de 131.210,42 euros (dos quais 60.304,00 euros na li R0M2017) na classificação Outros,

uma vez que, em sede da 2i R0M2017, o município prevê reforçar outras três operações,

nomeadamente:

• Modernização Administrativa — Estruturas de Apoio à instalação da Rede Wi-Fi no Concelho -

36.000,00 euros;

• Modernização e Desenvolvimento dos Serviços Municipais — Aquisição de Equipamento Básico

- 20.000,00 euros;

• Manutenção dos Equipamentos dos Serviços Municipais — Máquinas -27.156,42 euros.

De referir que, uma vez que o reforço dos projetos em apreço será sustentada por fundos

comunitários, desde que o município tivesse margem na despesa para acomodar a contrapartida

nacional, esta modificação poderia ser feita por alteração orçamental e não por revisão.

Atendendo à relevância desta componente específica da despesa, procede-se a uma análise

comparativa entre os valores apresentados e executados pelo município e os constantes no PAF

aprovado:
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ANÁLISE À 2.” REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

Quadro IV — Comparação entre os montantes pagos e os previstos no PAF, ao nível da Aquisição de Bens de Capital
em euros

Descriç~o 2012 2013 2014 2035 2016 2017 Total

PAF 1 N~uisiçãode bens
12.268.508,02 2.250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 400.000,00 15.668.508,02

aprovado 1 decapital

Execução e Aquisiçãode bens
2.260.447,87 8.740.735,76 1.316.807,36 541.483,02 669.682,74 3.440.484,42 16.969.641,17

OM 2017 de capital

Fonte: Controlo Orçamento! da Despesa —SIIAL e Quadro III do PAF

É possível identificar um desvio entre a execuç~o ocorrida (de 2012 a 2016~) e a previsâo para 2017

(23 ROM2017) e os valores previstos em sede de PAF (excesso de 1.301.133,15 euros).

A título informativo, e aquando da 13 R0M2017, o município apresentava uma margem de apenas

12.883,27 euros entre o executado (somado à 1) R0M2017) e o estipulado no PAF.

Neste âmbito, prevê a Lei n.2 42/2016, de 28 de dezembro de 2016, diploma que aprova o

Orçamento do Estado para o ano de 2017 (OE2017), no seu artigo 79,2, que os municípios com

contratos de reequilíbrio ou planos de ajustamento referidos no artigo 86.~ da Lei n.2 73/2013, de 3

de setembro (diploma que vem estabelecer o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades

Intermunicipais - RFALEI), não carecem de autorização prévia dos membros do Governo competentes

em razão da matéria para assumir encargos ou realizar investimentos que não estejam previstos no

respetivo plano de reequilibrio financeiro, desde que seja respeitado o limite global fixado nesse

plano para este tipo de despesas.

Afere-se que o município prevê exceder o limite global fixado no PAF para este tipo de despesas,

pelo que a execução de novos investimentos carecerá das autorizações exigidas no Decreto-Lei

n.2 38/2008, de 7 de março ou da comunicação prevista no n.2 3 do artigo 10.2 da Lei n.9 43/2012,

de 28 de agosto (com a redação dada pelo artigo 254.~ do 0E2017).

Verifica-se também um aumento de 11.476,00 euros nas Transferências de capital, desvio este

decorrente de um reforço de verbas para atribuiç5o de apoios financeiros para Instituicões sem fins

lucrativos, no valor de 4.476,00 euros (aquando da 13 R0M2017) e 7.000,00 euros, na presente

revisão, para reforço da componente Famílias.

No ano de 2016, consideram-se os pagamentos reportados até ao mês de dezembro, no controlo orçamental da despesa
na aplicação do SIIAL - consulta a 11-04-2017.
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Por último, os Passivos financeiros apresentam um desvio negativo de 92.140,00 euros (dos quais,

36.000,00 euros na 1.~ ROM2317), referente, uma vez mais, à dívida da empresa municipal I-ISN -

Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.M., absorvida pelo município, na

sequência do processo de internalização.

No Anexo B à presente ficha, encontra-se reproduzido o “tempkste” de acompanhamento da segunda

revisão ao orçamento municipal de 2017, com as fundamentações dos desvios mais significativos,

apresentadas pelo Município do Nordeste.

III — Parecer

O Município pretende, na presente proposta de revisão orçamental, a inscrição de três novas rubricas

na receita, entre elas, a referente à integração do saldo da gerência anterior, efetuar alterações e um

conjunto de classificações da despesa bem como, reforçar sete projetos já inscritos nas GOP’s.

De acordo com o preconizado no artigo 40.~ sob a epígrafe Equilíbrio Orçamental no REALEI, os

orçamentos das entidades do setor local preveem as receitas necessárias para cobrir todas as

despesas ao que acresce que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa

corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.

O Município do Nordeste elaborou a 2.~ R0M2017 em observância formal ao princípio do equilíbrio

orçan~ental, uma vez que, a receita corrente prevista na segunda revisão ao 0M2017 é de 4.774.534,00

euros e a despesa corrente (3.566.493,00 euros), acrescida das amortizações médias de empréstimos

de médio e longo prazo (1.208.040,18 euros) ascende ao valor 4.774.533,18 euros, concluindo-se que

o município observa assim a equação:

Receita corrente? fDespesa corrente + Amortizações médias de EMLPJ

Alerta-se que o equilíbrio orçamental se deverá verificar quer em sede de previsão, quer em sede de

execução.

Não obstante, sobre esta questão poderá o município, em sede de execução (a 31 de dezembro),

enquadrar-se num de 2 cenários5:

~ Nota explicativa do SATAPOCAL sobre a Regra do Equilíbrio Orçamental, disponível no Portal Autárquico.
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• Cenário 1: Cumprimento da regra de equilíbrio orçamental, pois a receita corrente bruta

cobrada é superior à soma da despesa corrente paga com o valor da amortização média dos

EM LP;

• Cenário 2: A receita corrente bruta cobrada é inferior à soma da despesa corrente paga com

o valor da amortização média dos EMI.P, mas tal diferença é menor do que 5% da receita

corrente bruta cobrada no ano de 2016.

No caso do cenário 2, a verificação do cumprimento da regra de equilíbrio orçamental fica dependente

da execução orçamental do ano seguinte (n.2 3 do artigo 40.2, do RFALEI), no qual o desvio verificado

terá de ser obrigatoriamente compensado, sob pena da violação da indicada regra.

Atendendo ao reforço progressivo na disciplina orçamental na redução do endividamento, à execução

orçamental subordinada à LCPA - Lei dos Compromissos e dos pagamentos em atraso e ao PAEL, a

prudência recomenda que a execução das dotações da despesa revistas em alta na proposta de

revisão ao OM para 2017, comparativamente aos pressupostos avançados no PAF, esteja

dependente do desempenho e efetiva arrecadação da receita e da verificação da redução prevista

noutras despesas.

De notar que, a execução orçamental deverá ser pautada de tal forma que se obtenham os saldos

orçamentais com os quais o município se comprometeu em sede de candidatura ao PAEL, bem como,

a trajetória descendente do seu endividamento com a tomada de medidas adicionais caso tal venha

a ser necessário.
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ANEXO B
PROGRAMADE APOIO À ECONOMIALOCAL (PAEL)

Município: NORDESTE . V REVISÃO ORÇAMEN’L4L 2! REvIsÃo RÇM.LENTAL
Val.xes Vslcrc,

•• Valores. Vslorcá. : Previstos *~..: Previstos
Previstos Desvio face r Desvio face

Pnvsssos ao Desvio face ao Obsenv5lo / Orçamento Obscrva.çao / Orçamento Ctoeervaçao /
Descriçso Mc PSF prevoslo Jusla&sçio Municspsl ‘° °~° Justificação Municipal tootrto Justificação

~ verseulatavo 2016 2017
(revisto) 5 (revisto)

~ 4~,5~4trs,t its~ . ~~ .sSØ~ .10~ ~ ~4~*3t 4i1.i~ ;s5.v*it~, ~ ~ ~
Recntaseoereaks~~ 463S495,00 b4~362494~ ~ j~jj~ ~47597400 ~4774S3%00

Os valores
apresentados tiveram
no Orçamento

Impostos directos 616.629,00 306.567,55 310.061,45 tiveram por base as 616.629,00 0,00 616.629,00 0,00

regias presisionais

definidas no ponto

3.3 do Pocal.

Os valores

apresentados tiveram

no Orçamento

1h41 472.621,00 160.617,38 312.003,62 tiveram por l,ase as 472.621,00 0,00 472.621,00 0,80

regras prestidiooais
definidas no ponto
3.3 do Pocal.

Os valores
apresentados tiveram
00 Orçamento

IMI’ 81373,00 tO.91t,55 662,45 tiveram por base as 81573,00 0,00 81373,00 0,00

regras previsionais
definidas no ponto

33 do Vocal.

Os valores
apresentados tiveram
no Orçamento

Derrama 5246,00 5,072,67 173,33 tiveram por base as 5246,00 0,00 5246,00 0,00

regras previsionais
definidas no ponto
3.3 do Pocal.

Os valores
apresentados tiveraan
noOrça,nento

Ootroa 57.189,00 59.966,95 -2.777,93 tiverasn por base as 57.189,00 0,00 57.189,00 0,00

regras previsionais
definidas no ponto
33 do Pocal.

Os valores
apresentados tiveram
no Orçamento

Impostos indirectos 2.365,00 4.976,33 ‘2.611,23 tiveram por base as 2.365,00 0,00 2.365,00 0,00

regras previsionais
definidas no ponto

33 do Vocal

Os valores

apresentados tivermos

Tasas multas e no Orçaosento18272,00 56.334,25 -38.062,23 tiveram por base as 19.304,00 1.032,00 19304,00 1,032,00
oufras penalidades . . -

regras presisionata
definidas no ponto

33 do Poeal.

Os valores
apresen~os tiveram
no Orçamento

Tatoa 14,663,00 53385,80 -38.722,80 rivera,n por base as 14,663,00 0,00 14,663,00 0,00

regras previsionais
definidas 00 ponto
33 do Vocal.
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ANEXO B — Continuaçõc

Mutaicipio: NORDESTE f~. L. REVISÃO ORÇÀMENTAL 2.’ REVISÃO. ORÇAMENTa.

‘ V,1~es Valores
Valores Valores Previstos Previstos

~ -.. . . Previstos . .~, -:.~ ‘~.t1 Desvio face Desvio lace -.

Previstos ao Desvio lsce ao Observaçlof Orçamento Observaçào / Orçamento Observaçio /
1)tscraçlo PAI’ previsto Justificação Municipal ° °‘~7 Justificação Municipal °°~‘~ Justificação

~ vinculativo 2Q16 2017
~ . . (revisto) . . (revisto) .

° ~ d~~ Abertura da rubrica Abertura da rubrica
no Orçamento foi cOlinas colinas e
efetuado tendo por penalidades por penalidades por

Moitas 3609,00 2.948,45 660,55 base os últimos 24 4.641,00 1,032,00 eonira-ordtnaçoes, 464100 1,032,00
em virtude dr estar no virtude de estar

meses que procedem
. - em decorrer no decorrer

o ates da elaboraçao

do mesmo processos dc processos de
. eontraordenações. coneraordenaçôes.

Ocileuiodestevalor Aberturadarubrira Aberturudarubrica

noOrçamenoofoi rendadeterrenos em rendadeterrenosem

efetuado tendo por virtude de estislir uns virtude de existir um
Rendunentos da 26.084,00 63,09 26.020,91 base os siltimos 24 27.O34~00 950,00 arrendamento rural, 27,034,00 950,00 arrendamento rornl,

propne e meses que procedem sendo o valor da sendo o valor da

omásdaelaboraçlo rendaanualde rendaanualdr

do mesmo. 950,00€. 950,00€.

Na 1.’ revisão

O valor apreseoudo proced eu-se ao

no Orçamento deriva aumento eos

do mapa XIX do 124.707,00€ da

Orçamento de Aomento em rubrica FEF
124.707,00€ da

Estado pan 2016, . anulação de

lendo-se verificado nsbnca FEF e 14.110,00€ da rubrica
. . anulação de . . -

Transfercuctas um aumento partacipaçap fixa de
3,929.167,00 3576.540,27 52.626,73 , . - 4.039.764,00 110597,00 14.110,00€ da rubrica 4.059.824,00 130.657,90

correntes ssgoaflcauvo face ao ,, IRS em vsrtude da
. parucapaçap fixa de

previsto. Acresce , nsfrada em vigor do

valoresrcladvosao iRSemvartudeda 0E2017.N2,’
. enteada em vigor do . -

coflnaaacia,neuco de revisão proced eu-se
. 0E2017.

projetos ao aumento de

comunilários 20.060,00€ referente a

(P02020 e Prororal) 85% de um projecto

,undidato ao P02020

O cálculo deste valor

no Orçamento foi

Venda de bens e efetuado tendo por
43.476,00 31.319,32 12.158,68 base os siltianos 24 36.876,00 3.400,00 46.878,00 3.400,00

serviços correntes
meses que procedem

o mis da elaboração

do orçamento.

O cálculo deste valor

no Orçamento foi

efetuado tendo por

Venda dc bens 1.643,00 17.178,17 .15.535,17 base os últimos 24 1.643,00 0,00 1.643,00 0,00

meses que procedem

o mis da elaboração

do oeçamento.

O cálculo deste valor

no Orçamento foi

efetuado tendo por

Serviços 14599,00 4.19627 10.402,73 base os últimos 24 14.599,00 0,00 14.599,00 0,00

meses que procedem

o mis da elaboração

do orçamento.

O cálculo efetuado Abertura da rubrica Abertura da rubrica

teve por base os renda do Parque dc renda do Parque de

Rendas 27236,00 9.944,88 17.291,12 valores das rendas 30.636,00 3.400,00 tEamPismo em 30.636,00 3.400,00 Campismo em
d os espaços “traida da abertura virtude da abertura

multiplicados pelo 12 d oseuconmsrso d oseu concurso

meses. público, público.
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ANEXO B — Continuação

Município: NORDESTE , . 1.’ REVISÃO ORÇÁMENTAL. 2.’ REVISÃO ORÇAMENTa

Valores Valeres
Valores V’sin Previstos J Previstos

..~ ;.;4,.’ . no De~o ka ao 0b,e*~ão / 5~=t0 a~vaç~ / ~Çamemto D~q ~ ~S~&Ç8O /
~ ai5iao ?J~’~”~ PAP previsto Jusnfic4Io Municipal ‘° °‘~‘~° Justaflc.çIo Municipal ‘° °‘~‘~‘ Ju.tificaçlo

~ ~ vrnc~daavo 2016 .~ ~ 2017

~ . .*~,..H .~ .(re~o) ..~ (revi~o)

Outras receitas
2500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

correntes

~ ~°‘~°° ~ 679,62 1.103.813,38 ~t.~©fl)Ç4~ 4isi,co :~aü~õ t~&~ 2.ô11371,0 3&472 ~
Venda de bens de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00
mvesumento

Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitsçôe, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arrematação de Arrematação dc
~utro,s bens de 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 veicolos em fim de 620,00 620,00 veiculos em fim de
soves iniento

sida. vida.

Aumento em Aumento em
O Orçamento inclui 13.856,00€ da rubrica 13.856,00€ da rubrica
uma previsão dos FEl’ em viroade da FEF cio virtude da

montantes relativos enteada cm vigor do entrada em vigor do

Teansferincias de aos projetos que OE 2017 e abertura OE 2017 e abertura
. 1.973.095,00 869279,62 1.103.815,38 — , 2.011.951,00 38256,00 . 2211.950,00 38.856,00

capital serao objeto de da rubnca da n’boca
candidan,ra ao transferéncias da transferineiss da
PRORURALeao região autonoma dos região autonomados

P02020 Açores, no vaio, Açores, no valor

2S.~,00€ 25.000,00€.

O valor apresentado Aumento eta Aumento coa
Fundo de no Orçamento deriva 13.856,00€ da rubrica 13.856,00€ da ntb,ica

Equilibrio 413.330,00 869279,62 -455.949,62 do mapa XIX da 427.186,00 13.856,00 SEI’ em virtude da 427.186,00 13.856,00 FEl’ em virnade da
Financeiro (FEF) proposta de enseada cm vigor do enteada em vigor do

Orçamento de OE 2017. OE 2017.
Proconvergencia e

PRORURAL e 1359.765,00 0,00 1.559,765,00 1559.765,00 0,00 1559.765,00 0,00
PRO-SCIENT7A

Ativos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras receitas de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
captaal

Na 2.’ revisão
procedeu-se a
aberta,ra desta

Rej,, não abatidas nos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 r,,beiea em virtude
pagamentos de se prever uma

reposição não
abatida nos
pagamentos.

Na 2.’ revisão
procedeu-sei
abertura desta

Saldo nrçamencalda . rubrica para
gerincia anterior alvo 0,00 0,00 0,00 Justificado ~ 0,00 0,00 1377.155,42 1377.155,42 inseodução do saldo

. alíneas anteriores.
dc integração de gerenesa

aprosado com o
recito de contas de
2016

Total rectais 6 611.59Ç0 3.145 ~53 1,466.30967 6766425,00 134.833,0 8 164.261,42 1.352471,42

Receais, correntes 4638495,00 4.275800,72 361694,28 4,734 47403 115 97900 4 V4.834,00 036,03900

Receais, de capital 1 973 09503 86921962 1,103.833,38 5 2.011.951,00 38.83600 2.012.575,00 3~.476,11)
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ANEXO B — Continuação

Município; NORDESTE ,... . . -: L’REVISÀO ORÇAMENTAL 2~’EEVISÀO ORÇAMENTa

ViSores Vaicres

. ‘Inca ~ .H :j~1.~~05 Prcsisios 7 -
Previstos Dano Laca Denso Laica

. Previno, no Desvio faca ao Obsavaçio / -. Orçamento Observaçlo / Orçamento . ~. Ciosesvação /
Deacnçao Orçamento fljt p—’~o Jiastificaçio Muna~aspal ao eto Juataficaçio Municipal ‘° °~j’° Justificaçio

:-.. 20,7 vuaculflvo .... 2016. . 2017
.~. . . ~. . (re~ato) . (revisto) .

Outr5s receitas 2500,00 0,00 2.300,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00
coerentes

R~t~de capeta] 1,973.095,00 *i69279 62 ~s,t 1103315,36 jj $flA~jflU ~2.0lL93l,00 38356,00 ‘2,052371,00 ~1Çj~76~00 ~t ~,

D~’sp7~tt coerentes 3 400.434~00 ~2.fl43OIJ9 r 656332,61 fl $5~J~W~ (334643300 11397900 3.36649300 ~ i5?~39 00 ~ —

Aquando da
claboraçlo do PAF
nlo foi considerado
o psgsanento do
subsidio dc férias, em

Dc cssscomo viet.sdedeaIe~sIaç0.o59 1.415.960,00 1.368.263,57 27.674,43 em vigor iqucla data, 1.415.960,00 0,00 1315.460,00 .30500,00
pessoal o o ter congelado

Entretanto esta
medida foi declarada
incosastitsarionsl. Tal
sil,ação foi refletida
no orçamento.

Remonr cai les

certas e 1.045207,00 1071.104,21 -25.897,21 1045207,00 0,00 1.074.507,00 -20700,00
pentanentes

~~~t5vt5 66211,00 51949,11 14.260,89 0,00 66211,00 0,00 66211,00 0,00

Aumento por
imposiçio legal do
d e,con lo p ara a
AlISE Caixa Geral de

Srgsseaoça sotial 304.542,00 265232,25 39309,75 4oar~96õm e 304542,00 0,00 294.742,00 -9.800,00

locidincia sobre
,ob,idio de férias dos
descootss.

O reforço danabrica
em questio deriva das

. . — necessidadesAqsaissçao de bens e 1.051.505,00 636.724,80 414.710,20 0,00 1.091.266,00 39.761,00 verificadas para o 1.020.568,00 -30.937,00
SCfl’IÇOS bom

funco,,ionamenso dos
‘cr55905.

O eefoeço darobs4ea
Deriva das em qoestio deriva das
necessidade, necess idades

Aquisiçlo de bens 346.390,00 97.707,66 248.682,34 ver,ifsesdas para o 419.590,00 73200,00 veeifieadas pais o 320.482,00 -17.908,00
bom funcionsmenso bom

dos serviços funrsaionamento dos
seasiçoa.

Ns2,’ tevislo
proeed eu-se

.Aqui’içio de 705.115,00 539.017,14 166.097,86 671.676,00 -33.439,00 692.086,00 -13,029,00 dimifluiçIo dessa
srsvaço, mbnra no valor de

3546,00€ e aumento
de 23.600,00€

Juros e outros 440.439,00 551.319,17 —W.080,17 516.657,00 76218,00 587.107,00 146.669,00
encargos

Projeçlo efrsuada

com basr no plano
previsionalde

Resultante, do 205.960,00 237915,07 33 933 07 amorsszaçoes do 203.960,00 0,00 203.960,00 0,00

PAEL empeessamo no
ianbiso do PABI,

anexo as contraio -

‘is, ,t e. neles Teu,, o si
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ANEXO B — Continuação

Muisicipio: NORDESTE . . VREvisÃo ORÇAMENTAL 2. REVISÃO ORÇAMENTAL

Valeres Valeres~ Valores Valores - . ~ Previstos - Previsto,

Previstos ‘, Desvio face Desvio fac.
Prevista no Desvio face ao Otsservaçao/ Orçamento Obscrvaç~o/ Orçamento Observa9ào /

DCICrIÇIO ~ prcvnoo Jost.~caçao Municipal ° ~ Jusuficaçio Municipal 50 0~~fl Jusuficaçio

VaasCtaIaaVO ..-...j 2016. 2017

~ :,,- (revisto) •:.. (resisto)

. - O reforço da rubrica O reforço dansbaicaProjecçao efetuada .

com base ,,~ em quesian dersva da em questao ditava da
- necessadadede oecessidadcde

encargos financeiros -
. cabamentur o serviço cabamentar o serviçodos emprestamos

Resultantes de . da divida ,elstavss ao da divida relativas ao
contratualazados e

outro . . ano em causa dos ano cm causa dos
visados pelo Tobuoal

endividsmcnso de 235.979,00 313.604,10 -77.62510 . 312.197,00 76.218,00 empeestimos a 310.637,00 74.658,00 emprestimos a
- . de Consas,cujss ‘a .medio e longo - internals,sr em mtecnslazax em

diferenças resultam
prazo . virtude di virtude da

de spreads medios
. . iuteenaltzaçao da mteeoaltzsçlo da

negociados anima dos ,

spreadsprevistosoo em presa municipal empresamunacapal
~ HSN, para visto do HSN, para visto do

. Tribonal de Contas. Tribunal de Conta

Contempla um valor
ceaidual para ocos de

Resultantes de mora relativos a
eatdividamento de 500,00 0,00 500,00 fornecedores cujos 500,00 0,00 72510,00 72.010,00
corto piano ptgsme010s se

encontravam em

Transfedneins 518.722,00 60.713,95 458.014,05 588.722,00 0,00 347336,00 28,608,00
corrcstttt

Em presas públicas
municipais e 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
in’ecmuoicipais

Tranafecências dos
Acordos de Exccoçlo
celebrados com as

, Jonsas de Frcgisesia
Freguesias 120.713,00 421,59 120.291,41 120.713,00 0,00 120.713,00 0,00

do Coaacelho +

Transfcreatciaa do
,rreosesmcnto
eleitoral.

Deriva da mudança
ocorrida nas
classificações

Segurança social 200,793,00 0,00 200.793,00 sub~aeentes aos 200,793,00 0,00 226,793,00 26.000,00

programas de
emprego promovidos
pelo Govemo
Regional.

Necessidade de apoio
is instituições de

Instituições sem 137500,00 55599~9 81.800,61 apoio social do 136,000,00 1500,00 136.000,00 .1,tOO,tO
faz, lueeahvos eoaterllso implica a

aeafetaçlo de verbas
para este fim.

Familias 59222,00 4,692,98 54.529,02 60,722,00 1.500,00 63330,00 4,008,00

Deriva da modinça
ocorrida nas
cl as sificaçõ co

economicas
Outras 0,00 0,00 0,00 sobjac entes aos 0,00 0,00 0,00 0,00

programas de
emprego promovidos
pelo Govemo

Regional.
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ANÁLISE À 2.~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
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ANEXO B — Continuação

Município: NORD~TÉ -• .. VREVISÂO ORÇAMENTAL 2.’ REVISÃO ORÇAMENTa

~ Valores Valeres
Valores Ère.istos , - •~. ‘‘ Preidstos

Persisto, Desno I~ee Desno face
. Previsto, no Desvio face ao Observação / Orçamento Observsç~o / Orgsmento --p4. O6servs~io /Descraçào tt~Z PAI’ previsto Justificação Municipal ° °‘“° Justificação Mumapal ‘° ‘~ Justificação

. ~ 2016 2017

~ ,‘ (resisto) (resisto)

subsídios 0,00 126.~00 -126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resfetação de
srsnsfeeencias de
capital para subsidios

Empresas públicas correntes. Nota: No
municipais e 0,00 126000,00 —126.000,00 PAEt, esta diferença 0,00 0,00 0,00 0,00
inseemunitipais foi considerada

capital quando era
efetivamente

co ríeis se

Familiar 0,00 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

Esta rubrica en~oba

outras despesas 33fl00 10.857,69 703569 imposto, t 3.822,00 0,00 26,022,00 22200,00
coerentes ousraseestatutçoetde

impostos.

D epesasdecapctal 3.181.13600 Z35L076A7 ~ 130.05913 ja’s 3220632,00 3947600 a 449776542 1,416632,42

Aqt,itiçno de bens de
2.127.468,00 400.000,00 1,727.468,00 2.126.468,00 -1.000,00 3.440.484,42 1313.016,42

eapstal

Investimentos 1.722.141,00 127.931,03 1.600213,97 1.697.974,00 -30,171,00 1.787.880,42 59.735.42

Esta acréscimo
deriva da previsão da
necessidade de

Terrenos 600,00 0,00 600,00 ~m5i95o de ~ o,o 600,00 0,00renenos pan’
desenvolver projetos
que se enquadram
no P02020

Este acréscimo
deriva da previsão da
necessidade de
aqtaisição e
reparação de

Hsbitaçõrs 16000,00 0,00 16.000,00 habitações para 10290,00 -5,710,00 10290,00 -5,710,00
alojamento de
farnilias tarenciadas

no inibiu, do
programa de
habitação municipal.

Edifidos 1,609,545,00 80020,37 1.528.724,63 1.525.680,00 -83.865,00 1544.680,00 -64,865,00

Coo sttçô es
. 2500,00 14.09881 —11498,81 1,600,00 -900,00 1,600,00 -900,00

daveesas
Saimento da n’brica
material de

Aumento da rubrica transporte em
materialde vietudeda

transporte em necess idade de se ter
vioroade da de adquirir tona

Outros 99500,00 33,011,85 66.488,10 159.804,00 60.304,90 necess idade de se ter 230,710,42 131210,42 carrinha para os
de adquirir uma serviços tétnivcos de
carrinlaaparaos obras.Na2.5resisão

seniços técnivros de procedeu-se ao
obras, acrescimo desta

rubrica em
36.000,00+47.136,42.

Locação financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00~
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1
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ANEXO B — Continuação

Município: NORDESTE’ - VREvisÃo ORÇAMENTA!. 2.’REVISÃO ORÇAMENTAL

Valeres Valeres
Valores Valores Eres~atos Previstos

Previsto. - ~-~- Desvio ~ct - Denso face -
. , - Previsto. no Dersio face ao Ob.esssçso / i Orçamento Obaervaçio / Orçamento •‘~. •, •~. Observaçeo /

De.craçao ?~b0 PAP previsto Ju.tifle.çao’ Ma1~.J ~ Jusuficaçio Municipal ‘° °~7~° Justaficaçio

. vancialniso --. 2016 2017 ‘
. . -a:. (revisio) (revisto) -, :-

Na 2. revisão
proced eu-se ao

. acrescimo destaBrinde dornansu 399325,00 272.061,97 127.254,03 428.404,00 29.171,00 1,652.604,00 1253281,00 n’laica cm
pubhco

600.000,00 +

210.000,00 +

394.0181,00.
Transferincias de 4.151,00 974.181,94 -970.057,94 8.607,00 4.476,00 15.607,00 11476,00
capital

Boa prcsaa pó blusa
municipais e 0,00 974.188,94 -974.188,94 0,00 0,00 0,00 0,00
itatremunicipaus

Freguesias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

~ de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abertura da nal,cita Aberosan da nal,riesa
inseituiçôes sena transferencias para tansfereascias para

, 000 0,00 0,00 4.476,00 4,476,00 - . . — 4.476,00 4.47600 -
fins lucrasvos • ansutuiçoes setas fins ‘ tnsotusções seus fins

lucrativos. lucrativos. (PROM)

Faisilias 4.131,00 0,00 4.131,00 4.151,00 0,00 11.131,00 7,000,00

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comparticipação do
Activos financeiros 47.400,00 0,00 47.400,00 mssnicipio para o 47.400,00 0,00 47.400,00 0,00

FAM.

Passivos financeiros 1.002.137,00 976.887,93 25.249,0? 1.038.157,00 36.000,00 1.094,227,00 92.140,00

Projeçso efeoaada
com base no plano
previsional de
amortirações do

Resultantes do
PAEL 584.423,00 307.132,07 77290,93 empréstimo no 384.423,00 0,00 384.423,00 0,00

ãnel,ito do PAEL,
anexo ao conoalo
visado pelo Tribunal
de Contas.

O reforço da nal,rica O reforço da rubrica
cm questão deriva da esta questão deriva da
necessidade de necess idade de
cabianensar o serviço cabianeosar o serviço

Resultantes de Projeção efetuada da divida relativas ao da divida relativas ao
outro com Is ate na au 0cm caos a dos ano em causa dos
eodividamcnto de 617.714,00 669.755,86 -52.031,86 aanortiaação dos 653.714,00 36.000,00 emprestianos a 700.854,00 92.140,00 anpressimos a
médso e longo empréstimos interasalizar em iassernalizar em

peno contratualizados. virtude da ‘fraude da

internalistação da internalização da
em presa municipal ess presa municipal
HSN, pana visto do HSN, pan visto do
Tribunal dc Contas. Tribaanal de Contas.

Resultantes de
endividamenso de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ctaaloprtzo

Ounas despesas de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
capa sal

Totaldespes. 6611SflO0 5.125171,06 1.486.411,94 1 6.767041,00 15543300 4,~ ~5184.36I,42 1.55247~42

De.spesacorrente 3.43045400 ~‘2.774.10l,19 656.352,11 ,. ~3.54J’433OO ~J15 97903 1 ~‘.$7 ‘~ Ls~i’os,ce ~1S4 03900

-:-- ~~~‘sa’&~al “.iêíjiÈôo ~t~gttro4i7 iso~u ~‘~?‘~4~ ~~Ç~Ài~Sjb ?5’~-~-~’.
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