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Municí io de Nordeste

MODIFICAÇÕES Ano de 2017

~ / AS GRANDES OPÇOES DO PLANO - GOP (PPI e AMR) Revisão N°1
Classificação Datas Dos as

j. Prog. Prr4eto Aç. b Designação Orçamental esp (Mk/Mo) Mo Carente 2017 Moa eguintes
aC. Dota âo Atual Moifica o Dota O Conlgida

Mo N° Eco., Ica Inicio Fim Flnanc. Finano. iblal Flnanc. Financ. Flnanc. Flnanc. Total 2018 20 9 2020 2021
Definido Não Der. Definido Não Dei. Definido Não Dei, e seguintes

01 FUNÇÕES GERAIS 335.658.00 0.00 335.658,00 35.000.00 370.658,00 0.00 370.658.00
01 III ADMINISTRAÇÃO GERAL 335.658,00 0,00 335.658,00 35.000.00 370.658,00 0.00 370,658,00
01 III 2017 17 AQUISIÇÃO DE VLATURA PARA OS 010207010602 01 01/1712117 0.00 000 0,00 35.000.00 35.000.00 0.00 35.000.00

SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS

02 FUNÇÕES SOCIAIS 987445.00 0.00 987.445.00 4.476.00 991 921.00 0.00 991.921.00
02 252 DESPORTO. RECREIO E LAZER 238.101.00 0.00 238.101,00 4.476,00 242.577,00 0.00 242.577,00
02 252 20175022 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0102080701 01 01/1712117 0.00 0,00 0.00 4.476.00 4.476.00 0.00 4.476.00

TotaisdamodlficaçãoAsGrandesOpçõesdoPIano-GO~ 0,0(1 CCXI o.o(1 39.476.0(1Sk. -~ —. 0,0 ~39.476,0(1~.~” ~ 39.476,0(1 o,o(1 o.o(1 o,o(1 osx~

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

A presente revisão, surgiu da necessidade de se colocar na receita a

atualização das transferências do Estado em conformidade com o orçamento

Estado 2017, para além da necessidade de abertura de outras rúbiicas tanto

no lado da receita como no da despesa.

Assim, no lado da receita abriram-se as seguintes rúbricas:

• 040204 — Coimas e penalidades por contraordenações, com o valor de

1.032,00€;

• 050101 — Rendas de terrenos, com o valor de 950,00€;

• 07030204 — Renda do Parque de Campismo, com o valor de 3.400,00€;

• 09040101 — Equipamento de Transporte com o valor de 620,00€;

• 100401 — Região Autónoma dos Açores com o valor de 25.000,00€,

valor correspondente à transferência a ser efetuada pela empresa

Saudaçor no âmbito da construção da Capela Funerária da Salga

Reforçou-se ainda no lado da receita, as seguintes rúbricas.

• 06030101 — Fundo de Equilíbrio Financeiro, no valor de 124.707,00€,

• 100301 — Fundo de Equilíbrio Financeiro, com o valor de 13.856,00€

E diminui-se a rúbrica 06030103 — Participação fixa no IRS, no valor de

14.110,00€.

No que conceme às Grandes Opções do Plano, procedeu-se à abertura de 2

projetos, nomeadamente o projeto 2017-5022 — Instituições sem fins lucrativos,

no valor de 4.476,00€, e da respetiva rúbnca da despesa 0102-080701 e o

projeto 2017-17 — Aquisição de Viatura para os serviços de obras, no valor de

35.000,00€.

Relativamente às rúbricas da despesa reforçaram-se

• 01 02-020121 — Outros bens no valor de 70.000 00€;

• 0102-020220 — Outros trabalhos especializados, no valor de 20 000 00€

• 0102-020205 — Outros serviços no valor de 25.979,00€.



DCALL D REÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

Exmo(a). Senhor(a)

Presidente da Câmara Municipal do

Nordeste

Praça da República

9630-141 NORDESTE (S. MIGUEL AÇORES)

Sua referência Sua comunicaçào Nossa referência

02 (02.02.01)-200/08/02 / DRF

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

PREVISIONAIS DO ANO DE 2017 (PAEL) (1.! REVISÃO).

Na sequência da análise dos documentos remetidos pelo município do Nordeste, em

cumprimento do disposto na alínea b), do n.2 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.

Mais se informa que a documentação remetida em anexo deverá acompanhar a revisão dos

documentos previsionais a apresentar à assembleia municipal.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora-Geral

5C~2
Sónia Ramalhinho

Solicita-se que na reposta s~a indicada a referênda e o n2 do procEso
1/1

REPÚBLICA Rua Tenente Espanca, n.e 22 a 24,1050—223 LSboaTeI.: 213 133~

4 PORTUGUESA Fax: 213 528 177y~w.~trtabutarquica# E-mali: geraI~aI.p(
SECRETÁRIO DE ESTADO
DAS AIJTAROLIIAS LOCAIS
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 1.~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISTONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

— Enquadramento

De acordo com o previsto na alínea b), do artigo 10.9, da Lei n.9 43/2012, de 28 de agosto, os

Municípios que integrem o Programa l 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 a inscrição de cinco novas rubricas na receita, uma nova

rubrica na despesa e dois novos projetos no PPI (Plano Plurianual de Investimentos), procedeu o

Município à elaboração da proposta de 1.~ revisão ao orçamento municipal 2017 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

Cândkio de Operações Montante da oper
Instkuição de

Instrumento 1! Trandie 2!Traiid,e 3! Traid~e
Crédito Inldo Termo Contratado Utilizado

(60~Ø (20%) (20%)
Direç~o-GeraI

PAEI do Tesouro 2013 2032 7.611.777,13 7,610,40833 4.567.066,28 1.522.355,43 1.520,92662
e_F’nanças

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

P4gine 1 de 12



DC4LL DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE ~& 1.” 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 a que foi subtraído o montante de €1.368,80 referente a duas notas de

crédito.

Ressalva-se que o despacho ~ 4500/2013 de 7 de março, publicado no Diário da República (DR), 2i

Série, n.2 61 de 27 de março, condicionou o empréstimo contratado à celebraçâo prévia de contrato

de reequilíbrio financeiro (CRF), no valor de €4.401.020,00 tendo o mesmo sido integralmente

utilizado.

Quadro ll—comparaçâo das previsões da receita edespesa
em curas

Valores PrevistosValores Previstos
Valores Previstos oes~io face ao Orçamento Desvio face ao

Orçamento
Desalç~o Municipal Ei!!) no PAI para 2017 preVIsto Municipal 2017 orçamento inicial

~ (2) (3)=(2)-(1) LI ROM (5)=(4).(1)
~ (1)

~ (4) -.

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

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

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

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

Despesasde capital 3.181.136,00 2.351.076,87 -830.059,13 3.220.612,00 39.476,00

O total da receita e da despesa prevista na primeira revisâo ao 0M2017 apresentam valores

superiores aos previstos no 0M2017. Verifica-se um aumento global do orçamento do Município em

€155.455,00.

saldos considerando as receitas e despesas efetivas

em curas

Quadro lll—Comparaçâo dos

. Valores EstimadosDescnflo
PAFZO17 0M2017 1.1 ROM2OIY

Saldo Global 996.790,20 1.049.537,00 1.085.537,00

Saldo Primário 1.548.309,37 1.489.976,00 1.602.194,00

Página 2 de 12



DC4LL DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 1.a REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

O saldo global e primário, decorrentes da proposta da primeira revisão ao OM2017, apresentam uma

trajetória mais favorável quer face ao PAF, quer face ao OM2017.

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

relativamente ao 0M2017, verificando-se, que o grau de cobertura do serviço da dívida pelo saldo

primário apresenta uma trajetória mais favorável comparativamente ao PAF. O Saldo primário

gerado é suficiente para cobrir o serviço da dívida no ano de 2017.

11.1 - Principais variações no lado da receita

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

aumenta a receita do orçamento em €155.455,00 face ao orçamento inicial de 2017.

Ao nível das Receitas Correntes, existe um incremento de €115.979,00.

Nas Taxas, Multas e Outras Penalidades, foi inscrita a classificação 040204 (Coimas e penalidades

por contra-ordenações) no montante de €1.032,00 justificando o Município: “Abertura da rubrica

coimas e penalidades por contra-ordenações, em virtude de estar em decorrer processos de contra-

ordenações”.

Nos Rendimentos de Propriedade, na classificação 051001 (Terrenos) foi inscrito o valor de €950,00

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, foram ajustados os valores referentes ao mapa XIX do

0E2017 (subida de €110.597,00) tendo existido um reforço em €124.707,00 da rubrica FEF corrente

e uma diminuição de €14.110,00 na rubrica da participação fixa de IRS.

No agregado da Venda de Bens e Serviços Correntes, foi também inscrita uma nova classificação

07030204 (Renda de parque de campismo) no montante de €3.400,00. 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, verifica-se uma subida de €39.476,00 face ao 0M2017.

Página 3 de 12



DCAL DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 1.° REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

Na Venda de Bens de Investimento, foi inscrito o valor de €620,00 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, verifica-se um desvio superior de €38.856,00. Nesta

classificação foi reforçada a componente do FEF capital em €13.856,00 (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.

11.2 - Principais variações no lado da despesa

Na despesa total, com a proposta de primeira revisão aos documentos previsionais de 2017, existe

uma subida de €155.455,00 face ao orçamento inicial de 2017.

No que concerne às Despesas Correntes, verifica-se um desvio superior face ao 0M2017, de

€115.979,00.

Na Aquisição de Bens e Serviços, verifica-se um reforço desta rubrica em €39.761,00. O Município

justifica: “O reforço da rubrica em questão deriva das necessidades verificadas para o bom

funcionamento dos serviços”.

Relativamente aos Juros e Outros Encargos, ocorre um aumento desta componente no montante de

€76.218,00 face ao 0M2017. Esta subida verifica-se na parcela resultante de outro endividamento de

médio e longo prazo. O Município refere: “O reforço da rubrica em questão deriva da necessidade de

cabimentar o serviço da dívida relativas ao ano em causa dos empréstimos a internalizar em virtude

da internalização da empresa municipal HSN, para visto do Tribunal de Contas”.

No que concerne às Despesas de Capital, verifica-se um desvio desfavorável face ao estimado no

0M2017, de €39.476,00.

O principal enfoque das despesas de capital corresponde à rubrica da Aquisição de Bens de Capital.

Na comparação de 2012 a 2017 destas despesas estimadas no PAF, com o executado de 2012 a

2016~, acrescendo a projeção da primeira revisão ao 0M2017, constata-se que o executado (somado

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 30-01-2017.
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DIREÇÃO-GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 1.~’ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAJS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

com a primeira revisão ao 0M2017) é inferior ao previsto no PAF no reduzido montante de

€12.883,27.

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

Orçamento do Estado para o ano de 2017, no seu artigo 79•2, que os Municípios com contratos de

reequilíbrio ou planos de ajustamento referidos no artigo 86.2 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.

o município deverá acompanhar a evolução desta despesa e se previr exceder o montante

estabelecido no PAF solicitar as autorizações exigidas no Decreto-Lei n.2 38/2008, de 7 de março

ou proceder à comunicação prevista no n.9 3 do art.2 10.2 da Lei n.2 43/2012, de 28 de agosto (com

a redação dada pelo art.2 254.~ da LOE2O17).

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

primeira revisão do OM 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 cinco novas

rubricas na receita, uma nova rubrica na despesa e dois novos projetos no PPI.

De acordo com o preconizado no artigo 40.2 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 primeira revisão ao orçamento municipal em observância

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

revisão ao OM de 2017 é de €4.754.474,00 e a despesa corrente (€3.546.433,00), acrescida das
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DC4L DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE Á 1.~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo (€1.208.040,18) ascende ao valor

€4.754.473,18, concluindo-se que o Município observa assim a equação:

Receita corrente? CDespesa 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 cenários4:

• 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 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.

Nota explicativa do SATAPOCAL sobre a Regra do Equilíbrio Orçamental, disponível no Portal Autárquico.
Página Sde 12



L~J~4cQ~

DC~L DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 1.° REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

ANEXO B
1’vIu niap ao NORDESTE

Vaiores

f•5 REVISÃO ORÇAM ENTAL de 2017

Receitas correntes

Os vai ores apresentados tiveram no

662,45 Orçamento tiveram por base as regras
provisionais definidas no ponto 3.3 do

O s valores apresentados tiveram no

173,33 Orçamento tiveram por base as regras
previsionais definidas no ponto 3.3 do
Pocal.
Os vaI ores apresentados tiveram no

2.777,95 Orçamento tiveram por base as regras
previssonais definidas no ponto 3.3 do

Desvio ace ao
Observaç~o / Justiflcsçso

orçamento h,i&at

115 979,90

irn posto sindire los

Ta’ca,. multase outras
pen ,1 ad ide

O ‘valores apresen~dos tiveram no

2 611,23 Orçamento tiveram por base as regras
provisionais definidas no ponto 3.3 do
Pocai.
O svaiores apresentados tiveram no

~ 062,25 Orçamento tiveram por base as regras
provisionais definida, no ponto 3.3 do
Pocal.
Os valores apresentados tiveram no

~ 722,80 Orçamento iiveram por base as regras
previsionais definidas no ponto 3.3 do
Pocal.
O càlculo deste valor no Orçamento foi

66055 efetuado tendo por base os últimos 24
meses que procedem o més da elaboraç6o
do mesmo.

0.00

Abertura da rubrica coimasepenalidades
por cono-a—ordenações. em virtude de
estar em decorrer processos de

1.032.00 eontraordena Oes.

Desaiç*o

lrfl poilos di rec Los

Valores Previstos
Valores Previstos

Orçamento flO I’AP vinculativo
Municipal 2017

4.638.495,00 4.275.800,72

616.629,00 306.567,55

021,00 160.01 ,38

81573,00 80910,55

5.246.00 .0 2,0

89,00 59.966,95

Previstos
Desvio face ao

Observaç8o / JusdScaçao Orçamento
previsto

Municipal 2017
— revisto

362,694,28 4.754.474,00

O svalores apresentados tiveram no
Orçamento tiveram por base as regras

310.061,45
provisionais definida, no ponto 3.3 do
Pocal. 616.629,00
Osvalores apresentados tiveram no
Orçamento tiveram por base as regras

312.003,62
provisionais definidas no ponto 3.3 do
Pocal.

Pocal.

Pocal.
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DC~L DIREÇÃO - GERA DAS
AUTARQUIAS LOCAIS

ANÁLISE À 1.” REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

O cálculo deste valor no Orçamento foi

26.020,91 efetuado tendo por base os últimos 24
meses que procedem o mês da elaboração

do mesmo.

O valor apresentado no Orçamento denva

do mapa XIX do Orçamento de Estado

para 2016, tendo-se verificado um

52.626,73 aumento significativo face ao previsto.

Acresce valores relativos ao

cofinanciamento de projetos comunitários

P02020 e Prorural

O cálculo deste valor no Orçamento foi

12.158,68 efetuado tendo por base os últimos 24
meses que procedem o mês da elaboração

do or amento.

o cálculo deste valor no Orçamento foi

.45.535,17 efetuado tendo por base os últimos 24
meses que procedem o mês da elaboração

do o amento.

O cálculo deste valor no Orçamento foi

10.402,73 efetuado tendo por base os últimos 24
meses que procedem o mês da elaboração

do or amento.

O cálculo efetuado teve por base os

17.291,12 valores das rendas dos espaços

multi hcados elo 12 meses.

Valores
Previstos

Orçamento
Municipal 2017

revisto

Abertura da rubrica renda de terrenos em

virtude de existir um arrendamento rural,

95000 sendo o valor da renda anual de 950,00€.

11059 .00

Aumento em 124.707,00€ da rubrica PEP e

anulação de 14.110,00€ da rubrica

participação fixa de IRS em virtude da

ennda em vigor do OE 2017.

Abertura da rubrica renda do Parque de

Campismo em virtude da abertura do seu

3.400,00 concurso público.

Desvio hec ao

previsto
Observação/Justificação

t REvisÃo ORÇAMENrAL de 2017

Desvio face ao
...~ Observaçio 1 Justificação

Município:

Desaiçio

Rendimentos da

propriedade

Troisferências

correntes

Venda de bens e

serviços correntes

Venda de bens

Rendas

Outras receitas

correntes

NORDESTE

Valores Previstos
Valores Previstos

Orçamento
no PÁP vinculativo

Municipal 2017

26.084.00 63,09

3.929.16 .00 3.8 6.540,2

43.478,00 31.319,32

1.643,00 1 .1 8,1

14.599,00 4.196,2

2 .236,00 9.944,88

2.500,00 0,00

034,00

4.039. 64,00

46.878,00

27.236.00

2.500,00
2.500,00
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DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

DIREÇÃO-GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS

Muniapio:

Recaltas de capital

Vendade bens
investimento
Terrenos

Habitaçoes

Ed,f,c,os

Outros bens de

investimento

Transferência, de

capital

Fundo de Equulibno
Financeiro (FEF)

Proconvergencia e

PRORURALe PRO

SCIENTTA

.At,vos fln.nce,ros

Passivo, finaiceiros

Outras receitas de

ca ‘tal

Rep. nlo abatidas nos
e n to 5

Saldo orçanental da

gerência anrenor alvo

de inte ao

‘rolei rccelut

Receitas correntes

Receia, de capital

Valores

Previstos

Orçamento

Municipal 2017
revisto —

2.012.371,00

620,00

0,00

0,00

0,00

620,00

1.~ REVISÃO ORÇAMENTAL de 2017

39.476,00

62090

0,00

0,00

0,00

620,00 .4sremataçao de veículos em Em de vida.

Aumento em 13.856,00€ da rubrica FEF

em virtude da entrada em vigor do OE

2017 e abertura da rubrica translèréncias
da regiao autonoma dos Açores, no valor

38856,00 25.000,00€

Aumento em 13.856,00€ da rubrica rEr
em virtude da entrada em vigor do OE

13856,00 2017.

-~s,
DC~L

Dcc criçao

NORDESTE

Valores Previstos

Orçaniento

Municipal 2017

Desvio &ce ao
0bscrvaç~o / Justiflcaçao

orçsmento inicial
Valores Previstos Desvio bce ao

Observaçso / Jusfificaçlo
no PAi’ vinculalivo previsto

1.973.095,00 869279,62 1.103.815,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

O Orçamento inclui uma prcvisao doa

montantes relativos aos projetos que
1.973095,00 869.279,62 1.103.815,38 sento objeto de candidatura ao

PRORURALe ao P02020 2.011 .95 1 90

O valor apresentado no Orçamento deriva

413.330,00 869,279,62 -455.949,62 do mapa XIX da proposta de Orçamento
de Estado para 2016. 427186,00

1,559.76590 0,00 1.559.765,00
1.559 65,00 0,00

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

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

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

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

0,00 0,00 0.00 Justificado nas alíneas anteriores.
0,00 0.00

6.611.590,00 5.t48.080,33 1.466.509,67 6.767.048,00 158.435,00

4.638.495,00 4.273.800,72 362.694,28 4.754.474,00 115.979,00

1.973.095,00 869.279,62 t103.8I5,38 2.012.371,00 39.476,00
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ANÁLISE À 1.” REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

DC~IIL DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

Murisapio: NORDESTE

Valores

j•5 REVISÃO ORÇAM ENTAL de 2017

Descriç5o

Despesas oon~tes

Despesas com o
pessoal

5. mu neraçoes certas
e e rm assen Les
Abonos vanáv
eventuais

Seg~ lança social

Aquisiçao dc bens e
serviços

Aqussiçio de b

Aqussiçio de serviços

Juros e outros

Resultantes de outro
endividainento de
medso e longo prazo

Resultantes de
endividanento de
curto

3.430.454,00 2.774.l0l,19

Desvio Soe ao
previsto

Aquando da elaboraçlo do PAF nao foi

Previsto.

Orçamento

Municipal 2017
— revisto

3.546.433,00

l.4l&960,OO

1045.207,00

66.211,00

Desvio Soe se
orçasnano inicial O vaç5o / Jufliftcaçao

115.979,00

73.200,00 funcionrnento dos servi os

33.439.00

76.218,00

0,00

Valores Previstos
Or~.ancnto

Municipal 2017

Valores Previstos
no PAP vincsalaiivo

Ob.ervaçao / Justifioaçao

l.4I5.960,0O 1.388.285,57

l 045.207,00

66.211,00

304 .5 42,00

1.051.505,00

346390,00

05.115,00

440.439,00

203.960,00

235.979.00

500.00

Resulr PAEL

656.352,51

considerado o pagamento do subsidio de

27.674,43 férias, em virtude de a legislaçlo em vigor
iquela data, o o ter “congelado. Entretanto
esta medida foi declarada inconstitucional.
Tal situaçao foi refletida no orçanento,

1.071.104,21 -25.897,21

51.949,11 I4261,89 0,00

Aumento por imposiçlo legal do desconto

265.232,25 39.309,75 para a ADSE, Caixa Geral de Aposentações e
Incsdéncia sobre subsidio de férias dos
descontos.

636324,80 414.780,20 0,00

97.707,66 248.682,34 Oersvadas necessidades verrificadas para o
bom funcsonrnento dos serviços

539.017,14 166.097,86

551.519,17 -1IL080,17

Proleçlo efetuada com base no plano

237.915»? 33s55,o7 previssonal de amortizações do emprestamo
no au b i Lo do PAEL, anexo ao contrato
visado elo Tnbunal de Contas,
Pro~ecç1o efetuada com bas eno enc argos
f’snances ros dos emp resumos

313.604,10 -fl625,l0 contratualizadose visados pelo Tribunal de
Contas, cujas as diferenças resultam de
spreads mcd sos negociados acima dos

read 5 revistos no PAF.
Contempla um valor residual para juros de

0,00 500,00 mora relativos afornecedores cujos
anentosseencontravan em mora.

0,00

0,00

0,00

0,00

O reforço da rubrica em questio dersva das
necessidades verificadas para o bom

39.761,00 funcionanento dos servi os.

O reforço da rubrica em questao deriva das
necessidad es verificadas para o bom

L 09 1.266 . 00

419.590,00

671.6 6,00

516.657,00

O reforço da rubrica em questao deriva da
necessidade de cabsmentar o serviço da
divida relativas ao ano em causa dos
empréstimos asnternalizar em virtude da
internalizaçio da empresa municipal HSN,

76.218,00 ara visto do Tribunal de Contas
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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa 1

ANÁLISE À 1.” REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

Munidpio: NORDESTE 1. REVISÃO ORÇAMENTÁL de 2017

Valores

Valores Previstos Previstos
Valores Previstos Desvio face ao Desvio face ao

Desaiçlo Orçamento Observaçio / Jusüficaçao Orçamento Observaçio 1 Justificaçio
no PA? vincujadvo previsto orçamento inicial

Munidp..l 2017 Municipal 2017
- revisto

Transferêncios
518.728,00 60.713,95 452.014,05 518.

correntes

Empresas públicas

municipais e 500,00

intermu nici ais
Transferêncius dos Acordos de Execuçáo

celebrados com as Juntas de Freg~.iesia do
120.291,41

Concelho + Transferencias do

recensexnento eleitoral.

Deriva da mudançaocorrida nas

classificações economicas subjacentes aos
Segurança social 200.793.00

progranas de emprego promovidos pelo

Governo Re onal. 200393,00

Necessidade de apoio às instituições de
Instituições sem fins

55599.39 81.900,61 apoio social do concelho implicaa
lucrativos

reafetaçlo de verbas para este fim. 136 000,00 1 500,00

Fanilias 4.692,98 54.529,02 60.722,00 1 500,00

Derivada mudançaocorrida nas

0,00 classificações economicas subjacentes aos
prograisas de emprego promovidos pelo

Governo Re onal

Subsídios 126.000,00 -126.000,00

Reafetaçlo de trensferencias de capital para
Empresas públicas subsídios correntes Nota: No PAEL esta

municipais e -126.000,00 diferença foi considerada capital quando

intermunicipai era efetivanente corrente. 0,00 0,00

Famili as 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despes Esta rubrica engloba imposto, taxas e outras
3.822,00 1085 .69 -7.035,69

correntes restitui oes de im ostos. 3.822,00 0,00
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ANÁLISE À ~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
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DC~L DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

1_o...çlo r,.~,.
a. eo,oi

óbl,10,

~ pIlil

a
1~~ .n o.. 4 a.

o
.Aoo~o. flo.oo

9l• —«o. e.,. —~

aflesi-a

“—Is.—. Pr4~.
o.s—-~

lo.dolt 2Cr?

130.086.12

1 727.458.00

1 600.223.9’?

nn. 13d~.a.p.,.loa.
a. .q..,~.çlo e. p~.
p.0.5.0. q...0q1..a,.o,

902020
fl.o -1.é.8.o.lo

o.—..e_• a. •‘9”~lçlo • llpl1~lo a.
26.000,00 h.b t.çS.. p131 .Jo,o...,.to dl flo..l,l.

ao.t.•io do p.o~..o, a.
lo 1

£328.724,63

11-398.81

66

~t~ot~a
l’t”l.toe

Otç Irna to
MnnlaApl 20 7

e-”
3.~.612.oo 29.476.00

126 460,00

1 697.974.00

0.00 0.00

0.00

6.767.045.00

3.846, 00 135. 00

3.230.612,00 39.476.00

fl..~.... á. oss.I~I

— “o

ad • ~o 0 -

0

— ~ — 3.~Uflo.,ç ao
,,_._• r___.

PAI’ aooIdoo

3.251.134.00 2.331.076.37

2.127.468,00 400-000,00

1-720-143.00 IZ,.931.O3

600~0 000

ló 000.00 0.00

1609545.00 80.52037

00.00 14 093.3—

99500.00 011.38

000 0.00

399 323.00 2 2068.9

4-131.00 974 100.94

0.00 9 4 133.94

0.00 0.00

0.00 0,00

0.00 0,00

4 1 1.00 0.00

0.00 0.00

4 400.00 0.00

1.002.1.37.00 976.007.93

384 423.00 507 132.07

0.00 0.00

0.00 0.00

6.621.800.00 &1~.17S,06

3.430.454.06 2.774.101.28

3. 151. 136,00 2.331.076,07

1. flflV75&O Ca 1W ar’rr.aL. a. 2017
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0.00 0.00
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0,00

127.284.03

9’70.037,94

774.180.94

0.00

0,00

0,00

4.131.00

0,00

47.400.00 Co~’l~p130O.p-ç5O do

28.240,0’?

P.o,3ç40 .f.t1..d ooo~ 00

‘77200
~ do PAfl1
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0,00

0.00

1.454-411,94
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30.009.l3

0.00
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