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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

A presente revisão, surgiu a necessidade de se criar dois novos proje

Assim, nas Grandes Opções do Plano, criaram-se os projetos 2016-22, com a

designação Aquisição de Terreno na Grota do Bravo, com o valor de 324,00€, e o

projeto Aquisição de Terreno no Rabo de Asno em São Pedro, no valor de

390,00€, respetivamente.

Ainda nas Grandes Opções do Plano, procedeu-se à diminuição do projeto 2015-

3, com a designação Requalificação dos Edifícios e Património Municipal, no valor

de 714,00€.

Nordeste, 30 de Agosto de 2016

O Coordenador Téc da Secção de Contabilidade

(Sérgio Gonçalv
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- Exmo(a). Senhor(a)

“~1L ~,jyJP’~ Presidente da Câmara Municipal de
Nordeste

Praça da República - NORDESTE

9630-141 NORDESTE

Sua referência Sua comunicação Nossa referência

02 (02 .02 .01)-200/08/02 / DCAF

ASSUNTO: MUNICÍPIO DE NORDESTE. APRECIAÇÃO TÉCNICA DAS REVISÕES AOS o

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO DE 2016 (PAEL) (4A REVISÃO).

Na sequência do estabelecido na alínea b), do n.Q 1, do artigo 10.~ da Lei n.2 43/2012, de 28 de

agosto, envia-se a V. Exa. apreciação técnica da revisão apresentada por esse município aos

documentos previsionais.

Mais se informa que da documentação remetida em anexo deverá ser dado conhecimento à

assembleia municipal.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora-Geral

Lucília Ferra

Solicita-se que na resposta seja indicada a referência e o n9 do processo

$5 REPÚBLICA RuaTenente Espanca, n.222 a 24.1050—223 ljsboaTel.: 21313300)PORTUGUESA Fac: 213 528 177w~.Dortaiautarpuico.ot E-mali: geralpdgai.pt

SECRETARIO DE ESTADO
DAS AUTARQUIAS LOCAIS
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 4. REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

— Enquadramento

De acordo com o previsto na alínea b), do artigo 10.~, da Lei n.2 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 orçamental

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 proceder à criação de dois novos projetos para fazer face à

aquisição de terrenos, realizando uma diminuição pelo mesmo valor no projeto “01.111.2015.3 —

Requalificação dos Edifícios e Património Municipal”, procedeu a autarquia à elaboração da proposta

de quarta Revisão ao Orçamento Municipal (ROM) de 2016, em observância ao preconizado no

POCAL

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

Quadro 1—Empréstimo PAEL
em euros

Calet&iode Operações Montante da operação
Institulçiode

Instrumento IA trandie 2’ Tranche 3) Trandie
Crédito Inicio Termo Contratado Utilizado (5~%) (2~) (20%)

Direção-Geral
PAEL do Tesouro 2013 2032 7.611.777,13 7.610.408,33 4.567.066,28 1.522.35543 1520.986,62

e_Finanças

1 Ponto 8.3.1.3 do POCAL
2 Ponto 8.3.1.4 do POCAL

Página ide 18
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ANÁLISE À 4,~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

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

ascendeu a €7.611.777,13, a que foi subtraído o montante de €1.368,80, 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),

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

Contrato de Reequilíbrio Financeiro (CRF), no valor de €4.401.020, tendo o mesmo sido

integralmente utilizado.

Quadro Il—Comparaçãodas previsões da receita edespesa

OF~O16 IAROM 2.’ROM 3JROM 4’ROM

valores Valores Oepdofza Vaies Valores
varespre~qgos Devdlofrceao DesAofzeao ValoresP,evI~os Dewlo~ceao

Descdflo açaneato h~os D~O~a~ as i’t~05 as orçamento ~° orçamento 0M2015 orçamento
%12016noPfl pre.isto 0M2016 orçamento G.12016 ~ hildal (rn4sto) Inicial

Manicipi 2016
pai 2015 (retd~o) inicial (revI~o) (rni~o)

~1) 12) øfrP)-l1) (4) rns(41.rn (4) (7)=(6)’jl) 18) 19)*ø).(1) 00) l11)aU0).U)

Totalreceita 5.506.74600 5.042.667,59 464.078,41 5.506.746,00 0,00 6.815.914,04 1.309.168,04 6.868.349,04 1.361.603,04 6.868.349,04 1.361.603,04

Receitas
4.599.166,00 4.190.432,67 408,733,33 4.599.166,00 0,00 4.599.166,00 0,00 4.646.751,00 47.585,00 4.646.751,00 47.585,00

correntes
Receitas de

907.580,00 852.234,92 -55.345,08 907.580,00 0,00 907.580,00 0,00 912.430,00 4.850,00 912.430,00 4.850,00
capital

Totaldespesa 5.506.746,00 4.956.303,89 •5S0.442,11 5.506.746,00 0,00 6.815.914,04 1.309.168,04 6.868.349,04 1.361.603,04 6.868.349,04 1.361.603,04

Despesas
3.525.719,00 2.804.512,23 ‘721.206,77 3.525.71900 0,00 3.525.719,00 0,00 3.573.304,00 47.585,00 3.573.304,00 47.585,00correntes

Despesas de
1.981.017,00 2.151.791.66 170.764,66 1.981.027,00 0,00 3.290.195,04 1.309.168,04 3.295.045,04 1.314.018,04 3.295.045,04 1.314.018,04

capkal

O total da receita e da despesa, prevista na quarta revisão ao 0M2016, apresenta valores superiores

aos previstos no 0M2016, no entanto, iguais aos apresentados aquando da 3.~ ROM. Na receita, o

desvio face ao orçamento inicial é justificado pela integração do saldo da gerência anterior (na

segunda revisão ao orçamento) e ao ajustamento das transferêndas referentes às verbas

provenientes do CEde 2016. Na despesa, o aumento verificou-se com o reforço de diversas rubricas,

fundamentalmente na parte correspondente às despesas de capital.
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 4~2 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

Quadro III — Comparação dos saldos considerando as receitas e despesas efetivas

em eixos

Valores Estimados
Descrição

PAF2OLÕ 0M2016 1.’ ROMZO1G 2’ ROMZO16 3.’ R0M2016 4.’ R0M2016

Saldo Global 1.033.068,16 1.043.304,00 1.043.304,00 -265.859,04 -265.859,04 -264.859,04

Saldo Primário 1.606.926,99 1.582.028,00 1.582.198,00 273.034,96 273.034,96 275.034,96

O saldo global e primário, decorrente da proposta de quarta revisão ao 0M2016 apresentam

reduções significativas quer face ao PAF quer face ao 0M2016. Os saldos obtidos, são iguais aos

ocorridos com a segunda e terceira revisões ao orçamento. No entanto, esta evolução deve-se

apenas a um critério contabilístico, em que as receitas do saldo da gerência de 2015 (incorporado na

segunda revisão orçamental) não são consideradas como receita efetiva e a despesa financiada pelo

mesmo já é. Expurgando esse efeito, o saldo global e primário estariam em linha com os valores

estimados no PAF e no 0M2016.

Expurgada a situação anteriormente referida, o grau de cobertura do serviço da dívida pelo saldo

primário apresenta uma trajetória idêntica à do 0M2016, verificando-se igualmente que o grau de

cobertura do serviço da dívida pelo saldo primário apresenta uma trajetória em consonância com a

apresentada no PAF. Este grau de cobertura gerado seria suficiente para cobrir o serviço da dívida

previsto para o ano de 2016.

11.1 - Principais variações no lado da receita

Do lado da receita, afere-se que a quarta proposta de revisão aos documentos previsionais apresenta

um desvio, face ao orçamento inicial de 2016, de €1.361.603,04. A diferença verificada é igual ao

desvio verificado aquando da terceira revisão ao orçamento, pelo que por via da 4) ROM não se

verificam quaisquer alterações tanto ao nível das receitas correntes como das receitas de capital.

11.2 - Principais variações no lado da despesa

Na despesa total, com a proposta de quarta revisão aos documentos previsionais de 2016, existe um

aumento em €1.361.603,04 face ao orçamento inicial de 2016.
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ANÁLISE À 4•~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

No que concerne às Despesas Correntes, verificou-se um desvio superior face ao 0M2016, de

€47.585,00.

Relativamente às Despesas com o Pessoal, apura-se um desvio inferior na quarta revisão do OM,

face ao 0M2016, o qual ascende a -€6.400,00. Esta descida verificou-se na rubrica “remunerações

certas e permanentes”, tendo como contrapartida aumentado as rúbricas “abonos variáveis ou

eventuais” e “Segurança social”.

No que concerne à Aquisição de Bens e Serviços, verificou-se um desvio superior ao OM2016 no valor

de €54.125,00. Este aumento é justificado pelo incremento de €85.743,00 na rúbrica “Aquisição de

serviços” e uma diminuição na rúbrica “Aquisições de bens” pelo valor de -€31.618,00.

No agregado Juros e outros encargos, apura-se um desvio de €1.170,00, face ao 0M2015, por via de

um aumento no mesmo valor na rúbrica “Resultantes de outro endividamento de médio e longo

prazo”.

Quanto às Transferênclas Correntes, ocorreu um aumento que ascende a €11.190,00

comparativamente ao OM2016. O aumento apurado deve-se aos aumentos verificados nas rúbricas

“Freguesias”, “Segurança social” e “Famílias” por contrapartida de uma diminuição na rúbrica

“Instituições sem fins lucrativos”.

Os desvios apresentados em referência às despesas correntes, decorrem de alterações orçamentais

efetuadas entre a 3.~ ROM e a 4~ ROM agora em análise.

No que respeita às Despesas de capital verifica-se um desvio de €1.314.018,04 superior ao 0M2016,

no entanto, igual ao da 3fi ROM. Pese embora a 4fl ROM se centre no capftulo —07— Aquisição de

bens de capital, nomeadamente nas rúbricas Edifícios e Bens de domínio público, não se verificam

alterações nos desvios apurados, em virtude do aumento verificado na rúbrica “Bens de domínio

público” ser compensado na rúbrica “Edifícios”.

O aumento verificado nas despesas de capital, diz respeito na sua totalidade ao agregado Aquisição

de bens de capital, tendo o mesmo ocorrido em todas as rubricas deste agregado, à exceção da

“Locação financeira”.

Quanto à rúbrica Aquisição de bens de capital — Bens de domínio público apura-se um desvio de

€579.701,04, desvio este, consequência das alterações efetuadas pelo Município, sendo que pela 4fl
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ROM verifica-se um reforço no montante de €740,00, por motivos de aquisição de dois terrenos

(Terreno na Grota do Bravo - €324,00 e terreno no Rabo de asno em S. Pedro - €390,00). Tendo o

Município criado dois novos projetos nas Grandes Opções do Plano (GOP) para proceder às

aquisições referidas, sendo eles: 03.331.2016.22 — Aquisição de terreno na Grota do Bravo e

03.331.2016.23 — Aquisição de terreno no Rabo de Asno em São Pedro.

Em referência à rúbrica Aquisição de bens de capital — Edifícios, afere-se um aumento de

€409.877,00 face ao 0M1016, este incremento advém de alterações já efetuadas pelo Município,

tendo o mesmo diminuído esta rúbrica no montante de €740,00 por contrapartida do aumento

efetuado na rúbrica “Bens de domínio público”, tendo assim diminuído o projeto — 01.111.2015.3 —

Requalificação dos edifícios e património municipal.

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

revisão do OM de 2016, com as fundamentações dos desvios mais significativos apresentadas pelo

Município do Nordeste.

III — Parecer

Através da presente proposta de revisão, o Município pretende criar dois novos projetos nas GOP’s

tendo estes, como finalidade a aquisição de dois terrenos no montante de €740,00.

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

orçamentos das entidades do setor local prevêem 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 quarta revisão ao orçamento municipal em observância

formal ao princípio do equilíbrio orçamental, uma vez que, a receita corrente prevista na quarta

revisão ao OM de 2016 é de €4.646.751,00 e a despesa corrente (€3.573.304,00), acrescida das

amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo (€1.073.446,93) ascende ao valor

€4.646.750,93, concluindo-se que o Município observa assim a equação:

Receita corrente? [Despesa corrente + Amortizações médias de EMLPJ

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

execução.
Página 5 de IS
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Não obstante, sobre esta questão poderá o Município, em sede de execução (a 31 de dezembro),

enquadrar-se num de 2 cenários3:

• 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 EMLP, mas tal diferença é menor do que 5% da receita

corrente bruta cobrada no ano de 2015.

No caso do cenário 2, a verificação do cumprimento da Regra de Equilíbrio Orçamental fica

dependente da execução orçamental do ano seguinte (artigo 40.~, n.2 3, do RFALEI), no qual o desvio

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

O Município do Nordeste deverá garantir que os investimentos/projetos incluídos no OM1016 deverão

estar consentâneos com a previsão apresentada no Quadro XII — Lista de investimentos em curso e

previstos, que integra o PAF. Neste âmbito, prevê a Lei nA 7-A/2016, de 30 de março, diploma que

aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2016, no seu artigo 61.~, que os Municípios com

contratos de reequilíbrio ou planos de ajustamento referidos no artigo S6.~ da Lei n.2 73/2013, de 3

de setembro, 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 reequilíbrio financeiro, desde que seja respeitado o limite global fixado nesse

plano para este tipo de despesas.

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 orçamento municipal para 2016, 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

Nota explicativa do SATAPOCAL sobre a Regra do Equilíbrio Orçamental, disponível no Portal Autárquico.
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como, a trajetória descendente do seu endividamento com a tomada de medidas adicionais caso

tal venha a ser necessário.

A revisão mantém as questões identificadas nos pareceres elaborados aquando das análises dos

documentos previsionais e das revisões orçamentais.
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ANEXO B
NORDES’I Ii

Descriçao

Valores Previa,.
Orç~nes.to

Mualdpal ~I6

Valores Pre’dsms
Desvio Face

tio PAF
vincujadvo previslo

ao
Observaçlo /J.ssdftcaçlo

3~ REVISÃO ORÇAMSWrAL

Valores Previstos
Orçamento

Municipal 2016
(revisto)

Desvio Face ao
orçamento Inicial Ob.ervaçlo / Jusdulcaçio

4.~REVISÃO ORÇAMENTa

Valos-e. Previstos
Orçamento

Municipal 2016
(revisto)

Desvio hce ao
orçamaaio Inicial Obsernç8o 1 juatifleaçio

Receitas conrncn 4.599.166,90 4.190.432,67 406.733,33 464751.80 4738590 4.646351,00 4738590

Os valores apresentados
tiveras,, no Orçamento

n’postos tI recto 545.519,00 299.027,61 216.491,39 tiveram por base as regras
previsionais definidas no

._________________ ponso 3.3 do Focal. 545.519,00 tu i 545.519,00 tIni

Os valores apreten todos
tiveram no Orçamento

252458,80 tiveram por base as regras
previsionais definidas no
ponto 3.3 do Focal.

Os valores apresentados
tiveram no Orçamento

-4.480,07 tiveram por base as regras
previsionais definidas no
ponto 3,3 do Focal.

Os valores apresentados
tiveram no Orçamento

t)erras,,a 390,21 tiveram por base as regras
previsionais definidas no
ponto 3.3 do Pocal.

Os valores apretentados
tiveram no Orçamento

1097,13 tiveram por base as regras
previsionais definidas no
ponto 3.3 do Pocal.

Os valores apresentados
tiveram no Orçasnenio

Im psss.r,s ..sd,eec o, 2.210,66 tiveram por base as regras
previsionais definidas no
ponto 3.3 do Focal.
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ANEXO B

L II 3.~ REvISÃO ORÇAMENTA]. ____________ 4.’ REVISÃO ORÇAMENTA].

_______________ Valores Previstos Valores PreviamsValores Previsto, Valor.. Previstos
Desvio face ao Otçsniento Desvio face ao Orçamento Desvio face ao

Orçamento noVAl’ Observaçzo /Jostiacaçflo
Mianicipsl 2016 se atida] Obaervaçaof ustlficsçao Municipal 2016 orçamento i,,~4 Observaçlo / JsasliflcaçloDcscrlç2o Msaasldpai 2016 vItiativo prev.m

(revisto) (revisto)

Os valores apresentados
tiveram no Orçamento

orla rotitr.iS 1 4( 01 0,66 -39.826,66 tiveram por bastas regras

prevls,onaas deGnadas no

._______________ ponto 3.3 do P°~, 15.403,00 O.{t) 15.403,00

Os valores apresentados
tiveran. no Orçamento

39.385,02 tiveram por base as regras
previtionais deflnidas no

ponto 3.3 do roca]. 11954,00 0,00

O cálculo deste valor no
Orçamento foi rfetuado

«5,M tendo por base os Último,
24 meses que procedem o
mIs da etaboraçao do
mesmo.
O cálculo deste valor no
Orçamento fo, efetuado

‘ttd,mrrt,os da 17 439 5 tendo por base os Último,
‘.pr.rdar ‘ ‘ 24 meses que procedem o

mIs da elaboraçâo do
mesmo.
O valor apresentado no

Orçamento deriva do
mapa XIX do Orçamento
de Estado para 2015, tendo

‘r.sfor&ncia, ,even’f.cado um aumento ReSirço desta rtsbrin, no valor de Reforço desta zubdcs, no valor de

,rrenirs 176.102,32 signiGcadvo face ao 47.565,00€ cai virtude do nnp. 4 465,00€ anvinude do mapa
previsto. Acresce valores XIX do OE~W. 3. Reviseo XIS do OU 2056. 3~ Resina

relativos ao

cofinanciamentode

projeto. comunilirios
(P02020 e Proeueafl 4,0242I7.QQ 4
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DC~L DIREÇÃO-GERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 4,5 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B

NORDLSiE 3,’ REVISÃO ORÇAMENTAL __________ 4,’ REVISÃO oRçAMENTa

________________ Valores Previsto. Valores PrevistosValores Previstos Valores Previsto.
Desvio face ao Orçamento Desvio (ice ao Orçamento Desvio face ao

Obaervsçio/J stlficaçlo Observação 1 JustificaçãoOrçamento nPSP ObaesvaØo / Jusü6csflo Municipal 2016 orçamento inicial
Municipal 2016 orçasnasto InicialDescrição Municipal W16 vinculsiivo

(revisto) (revisto)

O cálculo deste valor no
Orçamento foi efetuado

\ntda de bens e tendo por base os últimos
41.193,00 30.705,22 10.487,78

serviços corre,, es 24 meses que procedem o
mês da elaboração do
orçamento. 41.193,00 41.193,00

O cálculo deste valor no
Orçamento foi cremado

tendo por base os últimos
~‘nula de bens 16.1.1134 -15.117,34

24 meses que procedem o

mis da elaboração do
orçamento.

O cálculo deste valor no
Orçasnenlo foi efetuado

tendo por base os últimos
13.358,01

24 meses que procedem o
mOa da elaboraçao do

orçamento.
O cálculo efetuado teve
por base os valores das

12.247,12 rendas dos espaços

multiplicados pelo 12
meses.

Ou ‘eta receitas
250,00

Correntes
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DC~L 1 DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa

ANÁLISE À 4.” REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B
AÍuni4~io: NORÍ)RSTIt 3.’ REVISÃO ORÇAMENTAL 4.’ REVISÃO ORÇA.MENTAL.

Valores Previstos Valores Previsto.
Valores Previsto. Vslorcs Pr@vi.io.

Desvio La ao Orçamento Desvio face ao Orçamento Pavio face
Orçaatmsto no PAI’ Observação / Justificação Observação / Justificação Observação 1 Justirtc.ção

Descrição Municipatl ~ previam Municipal 2016 orçamento inicial Municipal 2016 orçamento Inicial
(revisto) (revisto)

Receleca de capital 907.590,00 852.234,91 33.345,08 912.430,00 4450,00 912.430,00 4.850,00

\cntla ir brita etc

,itvcstl,neitto

Foi necessário abrir cata rubrica Foi necessário abrir esta rubrica
para vender um terreno à empresa para vender um terreno à empresa

Nordeste Ativo- 1.’ revisão Nordeste Atavo 1.’ revisão
5.000,00 5.ttX)ltO 5.000,00 iOO(tOO

1 Iabuaçàcs 0,00 OSlO 0,00 0,00

Ect,fic,os 0,00 0,51) 0,00 Oflt

Outros bens dc
0,00

otvt’siim 01510

0,00

O Orçamento inclui uma
previsão dos montantes

Em coniraparlida do reforço da Em contrapartida do reforço da
1 n,,síerênc,as de retavot aos proietOs que rubrica dos terrenos diminuiu-se rubrica dos terrenos diminuiu-se

55.345,08
capuial serão objeto de esta rubrica 4’ revisão, esta rubrica .1.’ revisão.

candidatura ao

PRORURAL e ao P02029

_____________ 907.430,00 907.430,00 30,5)0
O valor apresentado no

Orçamento deriva do Reforço desta nabria no valor de Reftsrço destarsabrica no valor de
‘443.754,92 mapa XIX da proposta de 4.850,00€ tal ,iriaadc do nsaps XIX 4450,00€ em virtude do mapaxix

Orçamento de Estado do OE~I6. i’ Resisto do ÕE 2016-3’ Revisão

ara 2015. 4133*00 4450,00 413330,00 4Z50~
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DCL\L 1 DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa

ANÁLISE À 42 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B
3.’ REVISÃO ORÇAM ENTAL 4~’ REVISÃO ORÇAM ENTÂL

Valores Previstos Valores Previstos
Valores Previstos Valores Previstos

Desvio Face ao
Orçamento noPAP Observaçto / Ju.dftcsçao Orçamento Desvio Face ao Observação / Justificação Orçamento Desvio úce ao Observação! Justificaçao

Dcserlçao Muralapal ~ previsto Municipal 2016 orçamento I,ild.! Municipal 2016 orçamento Inicial
(revisto) (revisto)

l’roconvergr teia e Em contapartida do reforço da Em contrapartida do reforço da
I’It()RtiR~I e. PRO 499.100,00 rubrica dos lerrenos diminuiu-a rubrica dos lerrenos diminuiu-se
scirs rIA caia rubrica -L’ revisão esta rubrica- 1.’ revislo

494.100,00 494.100,00

\Ivos 0,00 0,00 0,00

l’ass,vos finaseriros

0,00

Outras receitas de
sial 0,00

Abermra da rubrica de reposições Abertura da n’brica de reposições
Itep tIo abatidas

0,00 não abatidas aso pagamentos- nlo abatidas aso pagamentos
pagiuneotos 5,00 2.revisão 2.’revisão

Saido orçamenta] da
Justificado nas alíneas Introduçao do saldo de gerência - Introdtiçao do saldo de gerência-

gerência anterior alvo - 0,00
anteriores. 2. revisao 2.’ revislo

ele ,ntegraçlo 1309.183,04 03 4 L309.163,04 1309.103.04

Total receita 5306.746,00 5.042.667,59 464078,41 6.868349,04 1361403,04 6.868349,64 2.362.605,84

Receitas correntes 4.599368.00 4.190432,67 408.735,33 4.644751,00 47.585.00 4.646.751,00 47.SSSsOO

Rccsde crpitai 507.500,00 852234,92 55345,08 912.430,00 4850,00 912.430,00 4.830.00

Dcspaaa correntes 3.523719,00 1804312,23 721306,77 3.573304,00 47.385.00 3.573.304,00 47385,00

Despesas com o
pessoal

Remunerações cctw
e pemin.et.tes

.isbr,nosvariãveis ou
eventuais

‘AI “lo fo considerado o
L4~.ll8,00 L402.308,66 17309,34 pa,pinenlo elo sujaste,,, ‘te

ferias em virtude de a

1056.383.00 1.081923,15 -25360,45

L4l1. 118,00

I.O44SÓ3~Q

9.000jI0

-11.300.00 1038.863,90
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DIREÇÃO - GERAL DAS8 L AUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa

ANÁLISE À 4,2 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B
Sf REVISÃO ORÇAMENTAL 4,2 REVISÃO ORÇAM EWTAL

valor,. Previsto. Vaiara. Velo,.. Previsto. Valores Previstos

Descriçlo MuZZI 2086 :~r~ Desvio face ao on~ / Juad8c~~eo Mu 12016 0t1ta Observaçio / Jusalficaçlo Muiiclpai 2016 Observaçio / Justiticaçio

(revisto) (revisto)

p*’.-.mposiçio

legal do desconto para a

* 3~_76I44 ADSI., usa Geral de
Ap o.r o taçõe e Por dc ‘mc a

$ bre sut,s,d,o de férias
cl sdçsc,,nrn.

de lsrn,r 884 43500 624.240,00 260.195,00

Dc ro~ das ter e$$,dasIes

95.791$2 ~

Reforço desta rubrica no vaio, dc Reforço de.matubdca no saio, de
~~a.stÇia, de ,cre.çr*$ 552.491 $1) 528418,18 24.042,82 47385,00€ em virtude do mapa 47.583,006cm virtude do mapa

112.lll4fl) XIX do OU 2916 -r Rosialo 63lt’14~t XIX — OU ~IG -3.’ RerI.êo

S~24,00 573.858,83 ~ , 538.894,00 539.894,00

noplauio prev,stotiside
an.orunçôesdo

Re,ulra,ttvstlo ‘AIO. 210.O50»O 248t0,63 -31880,63 co, peest,m,an o ~ont,ito do

P.’lJ., 2ttso ao Contrito
s,satop,clo,aunaldc

PropecçI** efetuada com

base ti*trmtCsfgoS
fl,ta.cc,r,*s dos

em prestt,no$
R d ltaat moi -70 171)0 3 21-8,21) ~ o:tual tt isto

n,cd,o e longo prato cupas as dtfere,tças resulto,

desprcadsmétlttt.

negoc,ait,sac,ntado,
spreasprretstos mio PAF.
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DC~L DIREÇÃO .. GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa

ANÁLISE À 4,2 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICíPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B

Valores prevísio. Valores ~ Valores Previstos
Desvio fsce ao Ob.cessçaof ~ Orçamento

Desençio Muoidp.l 2014 ~ previsto Municipal 2016
(revisto)

ltesults,iicn dc

cnciiv,dan,enso de

ctsmo prazo

Lsnpresas pútslicas

mu.iicipas

inIcrmiiiiicipaIs

3.’ REVISÃO OR - EN’EAL

Valores Previstos
OrçamentoDesvio Observaçio / Jusdficaçlo Municipal 2016

Orçasnenlo inicia (revisto)

4.’ REVISÃO ORÇAMENTAL

Desvio lInce se
Ob.ensç8o 1 j ustificaçio

orçaninesilo inicial

fins

arrelio ias os

468,43 £13.853,57 ~cordos de lOvrijaçilci
crirlsr.sl oscon,saJunias

$10 177.033,00 iscorriila nas classificações

ccessiclade de sp sri Is

niisIini ições de ~,iiiiisticnal

.10 73.722,90 dociinc chio implica a

rcafetaçlo tio rochas pais

caie fim.

1131112,110

177.033$10 2111612$10

8214,42 43,063,58

Deriva tia ioiidaa’ça

ocorrida nas classificações

cc onomicss iii lsiat-nies soa
progns.ias d cen, prego

‘comovidos pelo Governo

Regecinal

rrasis fe rõ 110 i ai

o,ilen,pia aros do moes

~, 5245700 relauivos a fora ccedoies
01110$ pa~siiOiil05 50

enconirasani em mora.

67,459,95 408.673.05

52.457,110

428.164.00
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DC’\L DIREÇÃO - GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa

ANÁLISE À 4,5 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B
NORDI.Si’I 3. REVISÃO ORÇAMENTAS. 4.’ REVISÃO ORÇAMENTAS.

Vai res Previstos Valores Previsto.
Valores ipreviatos Valores Previno.

Desvio ~ee ao Orçamento Desvio ~ Observação / Justificação Orçamento Desvio face ao ~ J Justificação
Orç,mcrs,o no PAP Observação / Justificação

Descrição Mianicipal 2026 vincndesiv Mn~pal 2016 ~ IsÚ~~ Municipal 2036 orçasne,tso ialosi
(revis o) (revisto)

Subsidio 182669,00 126.000,00 56.669,00
i 82.66990 8266990

Reafetaçio tio

sea.tníeren ‘as do crq,,lai
mpeo,as pnblt para au bsicl,o, crentes

usueticlpas o 126.tlkl9O 56.66990 Nota: ~so 1’” esta
sstermunscepais difere,.ça 6, iCOtiSItIonScia

apital qsxmdo era
efetivam ente corrente. 18266990 090 181(,6sapsJ

amilias 0.00 0,00 (5410 0,58) OOIJ

Outrs,s O)Xl 0,00 0410 0410
.11)111 flraeitgo a

Outras ti Capelas sm ps,stII e’ orla, despesas
23.84090 1 .644 12.995,20

bancarias e estIras
23.64090 0 III 125110481

Despesas dc capital t98L027,80 2.151.791,66 -t10.764,66 3.293.045,04 1.314918 3.295.045,04 1314.01890

3qnssiç)o de bens tio
912723,00 250.000,00 662,723,00 2.226.741,04 1.3149184 2.223.741,04 1313.1118.04

Cl sOl

Iuves,smeistos 574.199,00 79.956,89 494.242,11
LI84.980,00 610,781 1.308.230,00 34,031(81

Esse acréscimo deriva da
previsão da necessidade
de aquisição de terrenos

16.500,00
para desenvolver projetos
que se enquadram no
P02020

Este acréscimo deriva da
previslo da necessidade

O reforço dessa rubrica deriva da O reforço desta rubrica deriva da
de aquisição e reparação necessidade de se adquirir uma necessidade de se adquirir uma
de habitações para

19.100,00 habitação para acolhimento de habitação para acolhimento de
alojamento de banhas uma familia - cariz Social - l. uma fannilia- Cariz Social .

carenciadas no âmbito do
revisão revisão

programa de habitação
‘nunici ai.
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DC~L DIREÇÃO-GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 4.’ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B
A11r4%0: NORDLS ~l-l.

Valores Previstas

Orç~mento
Valores Previstos Valores Previstos Desvio face Obs.n / Juso6caØa Municipal 2016

Descriçio Municipal 2016 vinoalmívo
Orçaaiesato no PAP ~ (revlsto

3.’ REVISÃO ORÇAMENTAL

Desvio face ao
orçamento inicial

Observaçto / Jusdficsçlo

Valores Previstas
Orçamento

Municipal 2016
(revisto)

4.’ REVISÃO ORÇAMENTAL

Desvio face an
orçanatto inicial

Observaçlo 1 Justificaçto

Cialoeiço de parte do saldo de
gerdnels. no valor de ~0.l9l.00€-
a’ *&tto +.Refoiço desta
n,bdcã no valor do 4.850,00€ em
virtude do mapa XIX do OS 2016
.5.’ Revislo

Colocaçeo de pane do saldo de
gertada, no valor de 250.191,80€.-
2.’ reviaso + Reforço deita
rubric, no valor de 4.550,00€ mm
virtude do mapa XIX do OS 2056
3,’ Reviaao + Diminulçlo do valor
de 714,00 nesta nlbrica para a
aiaç*o das rúbricat de squiaiçao
dos terr~os da Grou do Bravo e
Rabo de Asno - 4.’ revlsao

Co.sstrttç&’ ti versa

lotação f.nsnceen,

Foi necessário reforçar nesta
revisto no valor de 5000,00 a
rubrica de equipamento
informático, para se iniciar um
procedimento que ser á
candidatado aos ft,ndo,
coniunitários - L’ revislo.
Colocaçao de pane do saldo de
ger8ncia no valor de 90.350,00€, na
rubrica material de transporte - 2.’
revisto.

Foi necessário reforçar nesta
revisto no valor de 5000.80 a
rubrica de equipamento
informático, para se iniciar um
procedimento que será
candidatado aos findos
comunitários-Lrevitlo.
Colocaçio de parte do saldo de
gerencia no valor de 80.350,00€, na
rubrica material de transporte - 2.’
revisto.

410.591$» 720331$» ‘1419517$»
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DC~L DIREÇÃO - GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 4.~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B

Irassicrêsici as dc
iol

Empresas públicas

Foi necessirio reforçar nessa
revsslo no valor de 950,00 a
rubrica de terrenos e recursos

naturais, por motivos de uso

processo de expropriação. Para
que se verifica-se o equilibrio
desta revisão procedeu-se à

anulação de 22.450,00€ na rubrica
de outras construções e
infraessruluras. - L revisão.
Colocação de parte do saldo de

gerência, no valor de 938.627,04€..
2.’ revisão

Valores Previstos

Otçamento Desvio face ~

Municipal 2016 orçamento Iald.J

(revisto)

Foi necessdrio reforçar nessa
revisão no valor de 930,00.

rubrica de terrenos e recursos
naturais, por motivos de um
processo de expropriação. Para

que se verifica-se oequilibrio
desta revisão procedeu-se à
anulação ds fl450,00€ ns rubrica

de outras construções e
snfraessnasurss. - L’ revisão
Colocação de parte do saldo de
geriacis, no valor de 938427,04€.-

27 revisão + reforço nesta rúbrica
de 714,00 para a criação das
nlbrieas pra aquisição dos

terrenos na Grosa do Bravo e
Rabo de Asno -47 Revisão

mttniclpas e
,istcrmusi,c, as

Freguesa

\ssociaçôcs ate
murnci rua

(1,00 955,1)87,2(1 -955087,20

15Á1Up0 04)0 15.000,00

01(0 0,00

0,00

15,5(0000

0,lxl

0)NJ

5.0004(0

(54)5)

AÍunics)Vo: t’.’ORDhS II:

Valores Previstos
Orçamento

Descrsçi Municipal 2016

lOros de doininira
publico

3.’ REVISÃO ORÇAM ENTAL

Valores ‘Previssos

Orçamento

Municipal 2016

(revisto)

Desvio face ao
orçamento inicial

Valores Previsto.
Desvio face ao

no PAI’ Observação / Justificação
previsto

viaiciafasivo

168.480,89

Observação / Justificação

4_a REvISÃO ORÇAM ENTAL

Observação / Juseiflcsçlo

1.041.761,04 918225,04 570.7014)4

23.000,00 955.087s20 .930.087,20 231014)0 2SflXtOO 040)
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DCAL DIREÇÃO - GERAL DASAUTARQUIAS IDCAIS

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

ANÁLISE À 4,5 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B
NORI)bS’I’E 3.’ REVISÃOORÇAMENTAL __________ 4.’ REVISÃO ORÇAMENTM.

____________ Valores Previstos Valores Previstos
Valores Previstos Valores Previstos

Desvio Face ao Orçamento Der sio Face ao Orçamento Desvio Face ao
osnto no PAI’ ObsensØo / JIS~~O Municipal 2016 ~~ Obsernçlo / Ju.dflcaçao Municipal 2016 ~ ~ Observaçao 1 Jussiflcaçao

Descriçio Mwildpal ~ previsto
(revisto) (revisto)

h.,tuu.çocs sem ii,,
0,00 04*) 0,00

lucrativos 0,00 0,00 04)0 (XIX)

Famílias IO.)Xl)4t0 ((00 10,000,00 10.000(X) 04)0 10.1110*) 04*)

Outras 04)0 0,1*) 0,00 0,00 04)0 l)~l) DIX)

Comparlicipaçâo do
~CtiVOS F,nancc.ro 4 4004*) 0,00 47.400,00 - -

munlaplo para o FAM. 4 4)1)4*) 0,00 47

tÇ51v05 íII,a,,celro 995,904,00 946.704,46 49.199,54 995,904,00 04*) 996.904,00

Proieçao efetuada com
base no plano previsional
de ainoriizaçõcs do

esuula,tws dr, I~kI 384Á234)0 296316,51 88.106,49 empréstimo no àmbito do
PAEI,, anexo ao contrato

visado pelo Tribunal de
Contas.

. Projeçlo Jesuada com
Resultantes de outro

base na asnortizaçio dos
et,LlIvIdamcI,to ele 611.4814)0 650,38 .93 —31906,95

empréstimos
,néd or longo prazo H_,•,,

Rc,t,Iuntvg de

eocI.vidatncnto cio 04*) 0,1*) 0,00
curto

Outras despesas elo
(1,00 04)0 0,00

capItal

Total despesa & ,74%0Ç 4.95630M9 550.442,18 &86&349,04 L36L603,04 6.868349»4 L36iÁ03,04

Despesa corrente 3.525.719,00 a804.512,23 72L~6,77 3,573J04,00 47.585,00 5.573,304,00 47.583,00

Despesa de cwitd £981027,00 2.l5L79i,66 . -17t764,66 3.295.045,04 £314.018,04 3.295.045~04 £314.012,04
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