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MUNICÍPIO DE NORDESTE

4•a REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO

PLANO DO ANO DE 2016
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Municí io de Nordeste

MODIFICAÇÕES
AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

•

01
01 III
01 111 2015 3

03
03 331
03 331 201622

03 331 201623

Classíficação Datas
Designação Orçamental esp (Màs/Mo)

9, Econômica 8’ o m

FUNÇÕES GERAIS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
REQUALIFICAÇÃO DOS EDIFICIOS E 010207010301 01 01/1512/17
PATRIMÓNIO MUNICIPAL

FUNÇÕES ECONÓMICAS
TRANSPORTES R000VIÁRIOS
AOUISIÇÃO DE TERRENO NA GROTA DO0102070301 01 01/1612/16
GRAVO.
AQUISIÇÃO DE TERRENO NO RABO DE 0102070301 01 01/1612/16
ASNO EM SÃO PEDRO.

MoCor,anta.2016
Dota o Atual Modífica o

Flnanc. ibtal nanc. Financ.
Não Def. Definido Não Def.

0,00 717.402.00 -714.00
0.00 717.402.00 -714.00
0,00 230 306.00 -714.00

FInanc.
Definido
717.40200
717.402.00
230.306.00

1.409.735,00
627.746.00

0.00

Ano de 2016

Revisão N° 4

Moa Sagu fies

2017 2018 2019 20
e seguIntes

0,00 1.409735.00
0.00 627.746.00
0.00 0.00

Das as

Dota oConi ida
Flnanc. Flnanc. «ai
Definido Não Def.
716.688.00 0.00 716,688.00
716.688.00 0.00 716.688.00
229.592.00 0.00 229.592.00

1.410.449.00 0.00 1.410.449.00
628.460.00 0.00 628.460.00

324.00 0,00 324.00

390,00 0.00 390.00

714.00
714 .00
324 .00

0,00 0.00 0.00 390.00
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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

A presen e revisão, surgiu da 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 co da Secção de Contabilidade

(Sérgio Gonçalves



R DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

Exmo(a). Senhor(a)

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

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO DE 2016 (PAEL) (4.! REVISAO).

Na sequência do estabelecido na alínea b), do n.9 1, do artigo 10.2 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.
o.,

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 n2 do processo

REPÚBLICA RuaTenente Espanca, n.2 22 a 24,1050—223 Lisboa Tel.: 21313300)

PORTUGUESA Fax: 213 528177 www,oortalautarpuico.ot E-mau: geral~dgaI.pt

sEcRETARIo DE ESTADO
DAS AUTARQUIAS LOCAIS



DCL\L DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

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

— Enquadramento

De acordo com o previsto na alínea b), do artigo 10.2, 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 inicial’. 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

Calendádode Operaçôes Montante da operação
Instituição de

lmtwment~ 1!Tnp~hs 2~Tranche 3TrancheCrédito Inicio Termo Contratado Utilizado (60%) (20%) (20%)

Direç~o-6eral
PAEL do Tesouro 2013 2032 7.611.77713 7 610.408,33 4.567.066,28 1.522.355,43 1.520.986,62

e_Finanças

Ponto 8.3.1.3 do POCAL
2 Ponto 8.3 1.4 do POCAL
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DC’\L 1 2°~ DASTARQUIAS LOCAIS

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

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

Verifica-se que foram libertadas as três trcsnches 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.~ 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 II—Cornparaçâo das previsões da receita edespesa
em euros

01.12016 ‘I.IROM ZaROM URO 4.’ROM

vilares OeMoface Valares Valores
VdoresPret4stas 0.M½ca fase ao VjoresPre~os Desniabre ao

Desatçt Orçxnentõ ft~~OS ~i~° ao ~ o anta &çnento 0142016 orçamento
0(42016noPAF predsto 0(42016 orçamento ~l2016 blclalMunicipal 2016

paa2016 (re,42O) inicial (revI~o (te

cl) (2) Ø)~(1)’(fl (4) Ø)=(4)-(l) (6) (7fr16w1) (e (9)ern.(l) (10) (11)40j-(lj

Totalreceita 5.506346.00 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

Receita
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
c~ital

Totaldewesa 5.506.746,00 4.956.303,89 •550.442,1l 5.506.746,00 0,00 6.815.914,04 1.309 16804 6.868.34904 1.361.603,04 6.868.349,04 1.361.603,04

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

Oewesasde 1.981.027,00 2.151 791 66 170.76466 1.981.02700 0,00 3.290.195,04 1.309.168,04 3.295.04504 1.31401804 3.295.04504 1.31401804
capital

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 transferências referentes às verbas

provenientes do OE de 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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DCALL 1 DIREÇÃO-GERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

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

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

Quadro — omparaçao os saldos consi erari o as receitas e espesas efetivas

Valores Estlmidos
Descrlçio . -

PAF2O16 ~0M2O16 LA ROMZOX6 2.’ R0M2016 3.’ ROMZOI6’ ~4:~ ROMZOZ6

Saldo Global 1.033.068,16 1.043.304,00 1.043.30400 -265.859,04 -265.859,04 -264.859,04

Saldo Primãrio 1.606.926,99 1.582.028,00 1.582.198,00 273.034,96 273.034,96 275,034,96

O salda 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

ocorridas 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 OM2016.

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

primário apresenta uma trajetória idêntica à do OM2016, verificando-se igualmente que o grau de

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

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

previsto para o ano de 2016.

11.1 - Principais variações no a o a rece

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 espesa o a, com a propo a e 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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DC’\L 1
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

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 0M2016 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 0M2016, 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 0M2016. 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 3~! ROM. Pese embora a 4~! ROM se centre no capítulo —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 4A
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

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

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 5. 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 0M2016, 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.
Pagina 5 de 18
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

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

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

EMLP;

• 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 RFAIEI), 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 0M2015 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 n.2 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 86.~ 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

PAR, 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 Portai Autárquico.
Página 6 de IS
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 4•~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAJS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

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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DCAL DIREÇÃO-GERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

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

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

ANEXO B
AIun,*o: NOR1)ESTE Jt REVISÃO ORÇAMENT 4,5 REVISAGORCAMENTAL

V4Iores Pr vistos V ores Prcvi.ttn
alores Presistos Vate. Prevista

Desvio face ao
Orçaituto aio PAi’ Obnrvsçso / Jsaadficsçio Orçamento Desvio lace ao Municipal 2016 orçamoato faleis1 Obsetrtçbo 1 uadfTcsçsoDescriç~o Mtsniedpsl 2016 via ladvo ~ Mosticip~l 916 orçmaentoLlsddal Ob*erv%So / Josdulcaçio r9ameflto Desvio a.. ao

(revl.tá) (revi o

Erre correntes 4. .16Ç00 4.190.43247 408.733,33
44a73 47.58580 4446.131,00 47485

Os valores apresentados
tiveram no Orçasnento

545.519,00 299.027,61 246.491,39 tiveram por base as regras
previslonsis definidas no
ponto 3.3 do Pocal. 545.519,00 545.519,00

Os valoret apresentados
tiveram no Orçamento

458,80 tiveram por base as regras
previsionais definidas no
ponto 3.3 do Pocal. lo 4,l8.3OttJaI

Os valores apresentados
tiveram no Orçamento

4.480,07 tiveram por base as regras
previslonais definidas no
ponto 3.3 do Pocal. 74,844.00 0.00

Os valores apresentados
tiveram no Orçamento

390,21 tiveram por bas eas regras

previsionais definidas no
ponto 3.3 do Pocal. 4 ~

Os valores apresentadoi
tiveram no Orçamento

1.097,13 tiveram por base as regras
previsionais definidas no
ponto 3.3 do Puras. o»o

Os valores apresentados
tiveram no Orçame,sto

Impoatsts..sctirrc’os 2.2l046 tiveram por base as regras
previslonais definidas no
ponto 3.3 do Pocal. .66880
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DC~L D~O~~AL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

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

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

ANEXO B

iuw~v)vo: NOR( 3•5 SÃO ORÇ%M~NTAL 4~’ REVISÃO ORÇAMENTAL

VíloresPrtvIs.os Valores P5 5(0*
Valor Previstos Valores Predatos

estio tacs ao Os arsaento Desvio ao
Observaçlo / Jianificaçeo Or~ssneseo Desvio f5Ct S0 Observaçio 1 JusdficaçloOrças,aento no PAP Ob.tonçlo / Ju,dScsçlo

Descriçao MWIkIPØI ~ previsse Municipal 2016 orçacato Inielai Municipal 16 orçansessto haidal
(revisto) (revllto)

Os valores apresentados
tiveram no Orçamenio

L’tam. ii,,, liaçenulra,
5.229.66 39.826,66 tiverarsa por base as reg.as

.aaJ,slavlo.
previsionais deflnidas no
Ponto 3.3 do Pocal. 15.403,60 15.403,00

Os valores apresentados
tiverasaa no Orçamento

39.38502 tiveram por base as regras
previsionais definidas no
ponto 3.3 do pocal. 12.9541’O

O cálculo deste valor no
Orçamento foi efetuado
tendo por base os últimos

-441,64
24 meses que procedem o
mis da elaboraçlo do
n’esmo. ‘449,00 OJXJ
O cálculo deste valor no
Orçamento foi efen,ado

,nd.narss,us tia rendo por base os últimos
17.439,15

,sprmeclasle 24 meses que procedem o
mis da elaboraçio do
mesmo. 1 5OI,tMi 0111
O valor apresentado no
Orçamento deriva do
mapa XIX do Orçaanenlo
de Estado pra 2015, tendo

severs’f.cado um aumento . . dewmnb no tal ida Re iço dessa nab sso valor de
aS

176.102,32 signiSeadvo face ao 47j~_5,80( anvirsade do.mapa 4~4SS,0C am.vlzoade de malas
(rente,

previsto. Acresce valores X de saiw- Rerl lo XIX’5do 0E2016-3. Reviaso
relativos ao
coGs,anciamesaso de
projetos comunisirios
P02020 e Prorur 4,024257,00 47 5854~
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DIREÇ~.O-GERAL DASDC~LI 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

NORDISI’E .‘ 1~VISkO O~ÇM4ENTSL 4.’ REVISÃO OKÇAMENTfl

Valores Previno. Valores Previstos
Valores Previstos Valores Prestam,

Desvio ~ce
Orçasnento na PAF Obsesvação / Justificação çsmtnbo Orçamento D~smo fsce ~

Descrição Mianiapal zia ~ Munieip 1 016 orçagnento saldal Oba ção /3 tifica~io Mwdedpal 2016 orçameslo inidal Oh. ão! Justificação
(revis ) (teria o)

O cálculo deste valor tio
Orçamento fo, efetuado

~essda dc Isente tendo por base os últimos
41 193,00 30.705,22 lO 487,78

serviços correistes 24 metes que procedem o
mês da elaboração do
Or aguento.

O cálculo deste valor no
Orçamento foi efetuado
tendo por base os últimos

15.117,34
24 metes que procedem o
mês da elaboração do
or aguento.
O cálculo deste valor no
Orçamento foi efetuado

l3.35~o8 tendo por base os últimos
24 meses que procedem o
mês da elaboração do

or a,iicflso.

O cálculo efetuado teve
por base os valores das

12.247,12 rendas dos espaços
multiplicados pelo 12
meses.

O,, les, receita’

Página tOde 1.8



DC~L 1 DIREÇÃO-GERAL DAS
1 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
NOIU)LSTF 3. REVTSÀI) OR ENTAL 4. REVISÃO ORÇ&?SENLAL

alores revistas V ores Previ.
V ores Prevssloi Valores Previstos Orçamento Desvio ~tt ao Observação! ustificaçãoDesvio face ao Ot~amento Desvio (secas Observação / justificação

Orçamento noP~P Ob,ervaØo 13usd
Descrição MUDICiPSI zrns ~ previsto Municipal 2016 orçauleam inicial unicipal 2016 or ente Inicial

(revisto) (revisto)

907580.00 832234) 53345,08 9a4fl

‘oficia tIO IKitS (ir

5-tnI,to

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

Nordeste Ativo- l.~ revisão Nordeste Ativo - 1.’ revisão
5.0(10,00 5St~J~) 5.000,00

Ilabilaçisos 0,00 OIJO 0,00

Lcifk,os 0,00 0~)O 0,00

O uro, Iseu.s cio
0,00

0,00

O Orçamento inclui uma

previsão dos montantes Em contrapartida do reforço da Em contrapartida do reforço da

1 ratisforotictas cio relativos aos projetos que rubrica dos terrenos diminuiu—se rubrica dos terrenos diminuiu-se55,345,08
capital serão objctn de esta rubrica -t~ revisão, esta rubrica ‘1’ revislo.

candidatura ao

PRORUIIALe ao P02020
907.430,00

Fundo cio l~tul~rit,
Fit,au,cc’in, (lEi)

O valor apresentado no
Orçamento deriva do Retrço desta rubdes no valordë

-443.754,92 rnapaxiXdaproposiade 440, tmvlr dornnpti )L
Orçamento de Estado OE 16- ~ Revfsho

asa 2013. 451330.
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DC~L 1 DIREÇÃO-GERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 45 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B
3.’ REVISÃO ORÇAMEwra 4. REVISÃO ORÇÂiiENTAL

alores Previstos ‘Valores revi
Valores Previstos Valores Prt,i.eos

Der,io fsce ~ Orçamerno esvio (ate ao Orçamento I)csvlo (aceso
Orçnntó 0øPAP Obsavsç3o Ijsssd&sçlo

pre’nsso Munlolp 2016 o lo issldil Ob ação /Jussiflcaçao siniclp 2016 orçsma.Io mi 1 Observação] Jsasmiflcaçio
Munldpal 2016 ~ (revisto)

Em coniraparlida do reforço da Em contrapartida do rcforço da
499.100,00 rubrica dos terrenos diminuiu-se rubrica dos terrenos di,ninu.u-,c

essa rubrica -L revisão cata rubrica -1.’ revislo
494 100,00 ,~Il0 494.100,00

00) 0,00 0,00 0~l0 0,00

0,00 0$10 0,00

Ouses, rc~ei,ss tIC OSlO 0.00 0,00 000 (.00 0,00
051,1.11 Abertura da rubrica dc reposições Abcrt,,r~ da n,brica dc rcposiçôcs

te0. nln alnndas nos 1151’ 000 000 não abatidas aso pagamensos- nlo abatidas aso pagaanclstol
pagansenios . 5,00 s$1o 2isaO 5,00 2.’revisi)o

Saldo ‘irçailir” SI tI:s Justificado nas alíneas lno-odtiçao do saldo de geréncia - Introdução do saldo de gerência -

gerês’ cm aurr,’,r alvo 05$) (lis) 0,00 2.’ revislo 2’ revisão
ci,iiegT;Içl,, . l.309J63,O4 3439.163534 1309.163.04

wj~ reta 5Mi4~~ 5 04ã4&~9 464078,4) 6 86&349 04 134L603504 ~848349,0I iJótóO3,04

Recajas eontgd 4.599 16400 4jçi~à~~ 408,735,33 4 6(6S1,00 47.38$fi0 4 64t75L00 4748500

Reodtssdj~~sTa1 9O~50t~ áh.23492 sS4ü 9 43000 485000

Despesas c - mitOs S~52L7l9,00 ,‘iz ~ 3.57L344s00 47485.00 3.573.304,00 47585,00

PAI’ rio f ,co,,s.derado o
005 pesas como L420.ll8,00 1.401308,66 17.809,34 pi~smeil, do subsidio dc
pessoal fér,a,cmv,r mdc 5e a L4iLII5,00 1.413.715,00

Rsmslnttiç&i t0fl 1535& 2.08)323,43 ,25.SEo,41
peruisneates 5.044863,00 238263.00

‘I,o,ios ‘~,~•e,soi, 63318251) 51413.85
cve,,,sia$
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DIREÇÃO-GERAL DASDC4IL AUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 4,8 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B
5’ RRVI5XO ÇAMENTÀ%L 4. REVIMO OR Éwra

Vaiares Previsto. Valo o. Previsto.
Valores Presnatos VdornPnvistas

Desvio ~vc ao Qe ato anjo — ao Or~ame~ato. Da — ao

Descriç8o Mw.ldpi~i6. vac,isdvo previsto / ~“ Muolcipsi 80t6 arn leRei reteaÇiO /~ Municipal 2086 ~ ~ Observaçio / justaficaçio
(revisto) (revisto)

Autuem por •mpo,,çio
legal do 1 esconio pan a

• 1 32.761,64 ADSE. Cana Geral ti,
Apostiitaç ôe,eI,,c,clO teta

sobre .a,i,s,,l,o de féria,

dos desceis,

‘tpi.ss~io dei 884.43500 624.240,00 260.195,00

serviços

Derivada, necruidades

9182 236.152,18 veretf.caduparaoi,on.
futtc,o,taastento dos

-15.20900

ReAli~o desta 0À ca vaio, de Rofarçod IieI.bIIC. no valor de
‘si i’844t.18 24.042,82 em do 47.5~5,O0Cem vlrnadç.da aps

‘.08400 140.59300 xix do OS 3,’ Reaslo IX do OS to26 ..3~ 5

538.724,00 573,888,53 ~ . 538.894,00 17000

.soplaaao prcvuuonalde
,siortsaaçõe do

Resultam,,, elo l’AlO. 211. 3 -32.600,63 esnpeesktsto no ia,tbtto do
P.-~EL urso ao contraio
‘‘saio r1 i’r,i,u,ad de

Prislecçio efetuei, co,,,
no cl, argos

fmnsnce,ros d
rn.presiim ~ d

Iam 5 1 1._SI 8.2(1 54911.20’°i’,°ial°l Co’,,

méd cHago prata c,.tas as d,ieresç,u res,,lcsaaa

cl, spreais naédios

negociados acima do,

o PAF
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DC8L 1
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

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

ANEXO B
3.’ REVISSOOR E 4.’ REVISÃO ORÇMaNZ4L

Vslores Rrtv,,19 V lorcs Previstos
Valores Previstos Valores ~~‘~l°’ Desvio ~cc — Orçamento Desvio hce,ao ~ Or~mento Desvio ~ ~° Obscrvaçao 1 JustIflca~ao

Or~.anento tOPÀP prensto O 5155910 / OdflC59tO Municip 2016 otç~a.toittIdaI Ob t’flÇ 3115 Municipal 2016 orçs.a.to inicial
Destnçlo Muni ~ (jevisto) (revisto)

Conte,,, pia juros de ‘nota
licst.ir.’,iles ‘te relainosa fornecedores

e,,rl,v,rlass,e,tinde 82.457,00 ~~ 11

fino peito rnco,,,rn~nen,mo~

52.157.110

ln,tsfer&tic, ttl 428.16400 487.323,00

Itt,ij’ret.tsl ptiltl.cas

,rn,n.c,~sa.s e
,,lternttInícIjs.’iS

rins e,eIiCia1 os

Scordos de Execuçio
46L4~ 113.853,57 celebrados con, as ),tn~as 11501200 115(112351

liça aisitIc 5a151

VII 177.033,00 ocorrida nas tiass.ticaçõrs 177.1133310 2111.SIZJNI

Neces., dad ede apo.o
..i,t.tii.ções ele apo.o social

61777,10 73.722,90 doconce Il,o irnpI.ca a
re:ifetaçlo cl evenlsu, pata
este fito,

5.214.42 43.063,58

Deras da ,nudança
ocorrida nas classificações
econom,CaS sulajatenles aos
progesanas der,,, prego
pronso’.tIos pelo Gocerno
Regional
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DCALL DIREcÃO - GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

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

ANEXO B

Alrrnsafio: M)RDISTL 3.’ REVISÀOOR , EN’t$L - 4. REVJSÃOOR Et’fl’AL.

Vai res Previ, Valores Previ~toa
Orçamento Desvio face aoValores tal soa Valores Presistos Observação / JustificaçãoDenlo ~ lnensção / ;ussrn Orçamento Dessio hee ~° ~ / ~, ficação

tenção .~ ~ previsto Municipal 2016 orçamratohtidal M cipal.2016 orçannsm(reviat ) (raia )

182,669,00 126.060.00 56.669,00 582.6691* 18166915)

RosneI. 50 de
trai, ferencias de captol

mpre pubit pan ~u) sirlios cOrrenlc~.
nu inícqssas o i%AXkU 56.669,00 NoIz o P \EL esta
isserinu,,ic, pais diferrnça fo considerada

capital qtiassdcs era
cferivamei,ir corrente 18164900 18166900

0,00 000 OJIO

Ot, ir is 0,15) o. 0,00 Oto UNI
,sla o, rica ei~g a

(hirta ei espetas rn,posto e tuas, despesas23.&IOJJ4) .644 5 12.995,20 basctirias e outras 23.&sooo 11,1-10,1k) 115151,1)31

Dapetas de capital 981.027,00 ZSL79I,64 .t70.7644Ø 3.29S~045M It3I4~8»* .3.295.045,03 14114D18P4

%qnis.çio tio sons cio 9)2.723,00 250.000,00 662.723,00
casini 2.226.741,04 1.314018.04 2,225.741,04 1313.I)it.04

1.184.980,00 610.7Sl,lX5 L308.230,00 734.1131,15)l,nc,titisc” sos 574.199,00 79.956,89 494.242,11

Este acréscimo deriva da
previsso da necessidade
de aquisiçto de terrenos

OJJO 16.500,00
para desenvolver projetos
que se enquadrar,~ no
P02020

Esse acréscimo deriva da

0 reforço desta rubrica deriva da O reíorço de,ta rsihrics deriva daprevisto da necessidade
de aquisição e reparação necessidade de se adquirir uma necessidade de se adquirir uma

19.000.00 de habitações para habitação para acolhimento dc l,abiiaçao para acoll,imenio de
alojamento de famílias urna nasnilia- Cariz Social - 1.’ s,ma rasulha- Cariz Social -

careociadas no imbUo do revislo revisão
programa de habitação
ms,nici ah. 72.855U11
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DCt\L DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 4•1 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B
NORDISI’?.

Walores presuma Vaiares Psevlstos Dnvioi.ce Observaçlo /JIas
Orçamento ao -AP

Detenção Municipal 2016 vlzaadadso

V ores Previstos
Orçamento

Munlc$paLtOl6
(revIsto)

3~’ REVISAO ORÇSMswra

Desvio ê~t ao
orçamento- Inicial Obaetvaçlb / jusdflc.çso

Valores Erevistos
Orçamento

Munlelpsl 2016
(evlsto)

4.’ REVISÃO OR

Desvio ~cc ao
orçucao.to inicial

ENTÂL

ativação iJusdllcaçao

do.. de
- aio valor. -

a5nvlflo+Rero desta
•ac

XIX doO 2016

Foi necessário reforçar nessa
revisão no valor de 5000,00 a
rubrica de equipamento
Informilco, para se inicia, uns
procedimento que será
candidatado aos findos
comunisários - 1.’ revislo.
Colocação de parte do saldo de
gerlncia no valor de 90350,80€, na
rubrica material de transporte - 2.’
revisão,

Colocaçio de pane do saldo de
gcránna, no valor de ~.t9l,80€.-
la revisão + Reforço desta

ruhtica no valor de 4.850,00€ em
virtude do napa XIX da OE 2016
3.’ Revisão 4’ Diminuição do valor
de 714,00 nesta rdbrsca para a
criação das rúbricn de aquisição
dos terrenos da Grosa do Bravo e
RabodeAano 4.’revisão

Foi necessário reforçar nesta
revss ão no valor de 5000,00 a
rubri cade equipamento
informático, para se iniciar sint
procedimento que será
candidatado aos fundos
comunitário,- 1.’ revisão.
Colocação de parte do saldo de
gerência no valor de 90.350,80€, na
rubrica material ‘te transporte — 2.’
revitao.

C,ststrtt çtt,’sçl.vcrts;tt

259.941,27

64.168,25

721.045 -l 91 72O33t~O

05.390*
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DC4L DIREÇÃO-GERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 4,15 REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DE NORDESTE 2016

ANEXO B
Nolu)h.rrb

Valores Previsto,
Orçamento

Dcscriç ~ Municipal 2016

Valores Previstos
0ev o 6ee Obsesvsçao/ mi caçio

vlnadadvo

municipais v 1410 455.1)872(5 —955.087,20
,nirrn)•l,Ilciuis

Irogitesiar 00(5 15000,00

\ssocuçõcs de ()4R5 0,00

rn,iiIsci aios

Foi necessário reli~rçar nessa

revisão no valor de 950,00 a
rubrica de terrenos e recursos
naturais, por motivos de um
processo de expropriação. Paris
que se verifica-se o equilibrio
devia revisão procedeu-se à

anulação de 22.450,00€ na rubrica

de oueas construções e
snfraessruturas. - L revisão.

Colocação de parte do saldo de
gerência, no valor de 938.627,04€.-
2,’ revisão

Foi necessário reforçar nessa
revisão no valor de 950,00 a
rubrica de terrenos e recursos
naturais, por motivos de sim

processo de expropriação. Para
que se verifica-se o equiUbrio
desta revisão procedeu-se
anulação de 22.450~00€ na rubrica
de oulres construções e
in&sesuuiuzss .-L revisão.

Colocação de parte do saldo de

gerência, no valor de 93&621,04€-

2.’ revisão + reforço nessa rúbrics
de 714,00 para a criação das
rúbncaa para aquissção dos
serreasos na Groia do Bravo e
Rabo de Asno - 4. Revisão

3~a.wnMo 0K NTÀL

Desvio flice —

or ta.irijcial
Obre ação / Justifica o

4,s REVJS&O ORÇAM ENTÀL

Valores Prev ‘soe

Orçamento

Municipal 2016
(revisto)

13s-s,s dc si cio’ is ia

pó bl,c ri

(‘cais sfcri,sc,as de

sal
l.inprcsas pi’cblscas

Observsção/ Justificsçlo

Valores Previstos

Orçamen

Municipal 20$

(revisto)

168.480,89

1,041,7613)4

25.000,00 955.087,20 -930.087,20 250()55a)

153)00.051

01)0

Desvio ao
orçamaseo lobal

579.701*4

(1355

703,237.04 918,2251)4

‘5455)1)5)

5)310

15.151051

5)110
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DC’\L AUTARQUIAS LOCAIS
DIREÇÃO - GERAL DAS

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

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

ANEXO B
3.’ REVISÃO OMÇAMEWUL e REVISÃO ORÇAMENTAL

Valores Previstos Valores Previstos
Valores Prestismi V ias Previsto.

Orçamento Desvio face ao ~/ Orçamento Desvio ~ce ao Orçamento Desvio face ao Obsenaçio 1 Justificaçio
Municipal 2016 orçnaato inIcisI

DCáCZIÇIO Mon~dpiil20I6 ,sn vo p~tbb0 M,ni~i2016 orçaoaenio dai Obsernçao/Jn*tificaç~o
(revisto) revisto)

Ii,si’i,iiçi5cs acto fins
OJtI 0,00

lucrativos 0,00 0.00 lUX)

OStu 80.000,00 IO~lSn 0.00 Iattlo.lx, til)

05)0 0,00 01)0 03)0 05W)

Comparddpaçào do
\cnvos financeiro, 1 4 O)) Ofl) 47.400,00

nuanin ao ara o PAM. 47.40038) 47.40058)

i’n.çivos 6nao ccirn 995.904,00 946.704,46 49.199,54 995.904,00 996.904,00 I,)ltWl.)it

Projeção efetuada com

base no plano presisional
de an.orozaçóct do

8 88.106,49 empreatimo no ãmbho do
PAEI, anexo ao contraio
visado pelo Tribunal dc
Contas. 3$44~3

‘o eção efetuada com
11cr,,) sitIes base na aanoriizaçlo dos

slaineniosle 6 1. 8 38) 38.906,95
enipres limos

,nési,ii O iOit$ii prastt

lIça,,1 laitie) ‘ir

cite) tvtsiaiflcit)0 ek

On na tic,pcsas sk
O)))) 0,00

capital
058 05)0

Total a &58(746~0d 4.956.303,89 830.4428I 6Sa34%04 Ji36L~3.04 6.568,3)9,04 L36iS03,0~l

Despes ca~raE~ , ‘rsIL7Nõ Z~4.5I2,23 1212%?? 3.s7x3o~,oÓ 4?. 5,00 SSaJOI,QO 41.585.00

Despesa de - L9iL~I,OO Z1St791,66 - .‘Z64,66 3295;04504 t314.01L04 L314.0lS,04
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