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MUNICÍPIO DE NORDESTE

2.a REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA

DO ANO DE 2017



Ano Económico: 2017

Classificação Económica
Código Designação

Reposições não abatidas nos pagamentos
Reposições não abatidas nos pagamentos
Reposições não abatidas nos pagamentos
Saldo da gerência anterior
Saldo orçamental
Na posse do serviço

0,00
D’co
0,00

0,00

20.060,00
0.00

1.377.156,42

1.397.216,42

0,00
0,00
0,00

0.00

Previsões Observações
Corrigidas

20.060,00
0,00

1.377.156,42

1.397.216,42

H

Município de Nordeste

Transferências correntes
Administração central
Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

P02020

Modificação ao Orçamento

Receita

j~ Previsões Modificações Orçamentais

1 Atuais Inscrições/Reforços 1 Diminuições/Anulações

06
0603
060306
06030620

15

1501
150101
16

1601
160101

Revisão N°2

Receitas Correntes:

Outras Receitas:

0,00 20.060,00 20.060,00

0,00 20.060,00 0,00 20.060,00

0,00 1,00 1,00

0,00 1.377.155,42 1.377.155,42

0,00 1.377.156,42 0.00 1.377.156,42

Total de receitas correntes:
Total de receitas de capital:

Total de outras receitas:

Totais:
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Município de Nordeste

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017 Despesa Revisão N° 2

Classificação Econômica Dotações Modificações Orçanientais Dotações Observações

~ Código Designação Atuais Inscrições/Reforços 1 Diminuições/Anulações Corrigidas
01
0102
010202
0102 0202
0102 020201
0102 020214

010207
0102 0701
0102 070107
0102 070110
0102 07011002
0102 0703
0102 070303
0102 07030301
0102 07030308
0102 07030313

0103
0103 10
0103 1006

Administração Autárquica
CÂMARA MUNICIPAL
Aquisição de bens e serviços
Aquisição de serviços
Encargos das instalações
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

Aquisição de bens de capital
Investimentos
Equipamento de informática
Equipamento básico
Outro
Bens de dominio público
Outras construções e infraestruturas
Viadutos, arruamentos e obras complementares
Viação rural
Outros

OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Passivos financeiros
Empréstimos a médio e longo prazos

168.916,00 3.540,00 165.376,00
59.257,00 23.600,00 82.857,00

Despesas Correntes: 228.173,00 23.600,00 3.540,00 248.233,00

2.750,00 36.000.00 38.750,00

19.600,00 47.156,42 66.756,42

60.400,00 600.000,00 660.400,00
19.550,00 210.000,00 229.550.00
13.770,00 394.000,00 407.770,00

Despesas de Capital: 116.070,00 1.287.156,42 0,00 1.403.226,42
Total do Orgão 0102: 344.243,00 1.310.756,42 3.540,00 1.651.459.42
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Município de NordesteaOeNoøt Ano Económico: 2017

Modificação ao Orçamento

Despesa Revisão N°2
Classificação Económica Dotações Modificações Orçamentais Dotações Observações

Código Designação Atuais Inscrições/Reforços 1 Diminuições/Anulações Corrigidas
0103 100603 Socied.financ.-Rancos e outras instit. financeiras 619.854,00 90.000,00 709.854,00

Despesas de Capital: 619.854,00 90.000,00 0.00 709.854,00
Total do Orgão 0103: 619.854,00 90.000,00 0,00 709.854,00

Total do Orgão 01: 964.097,00 1.400.756,42 3.540,00 2.361.313,42
Total de despesas correntes: 228.173,00 23.600,00 3.540,00 248.233,00
Total de despesas de capital: 735.924,00 1.377.156,42 0,00 2.113.080,42

Total de outras despesas: 0,00 0,00 0,00 0,00

Totais: 964.097,00 1.400.756,42 3.540,00 2.361.313,42

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em jj~e423.’~12..’i..~ de Emi4~ de ~ de

~ ..~~
~
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a-
CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

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

anterior, e abrir as seguintes rubricas:

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

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

1.377.155,42€;

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

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

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

02-020201 -

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

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

90.000,00€.

• No que concerne às grandes Opções do Plano,

aumento dos seguintes projetos;

procedeu-se ao

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

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

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

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

J1



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

Serviços Municipais-Aquisição de Equipamento

20.000,00€.
Básico, no valor de

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

Serviços Municipais — Máquinas, no valor de 27.156.42€.
dos

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

394.000,00€.

• 0102-07030308-2015-12 — Repavimentação das Vias Municipais,

valor de 210.000,00€.
no

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

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

Nordeste, 04 de Abril de 2017

o ii co



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

ANÁLISE Á 2.s REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

— Enquadramento

De acordo com o previsto na alínea b), do artigo 10.2, da Lei n.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 a inscrição de três novas rubricas na receita, uma delas

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

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

do Plano (GOP’s), procedeu o município à elaboração da proposta de 2i Revisão ao Orçamento

Municipal de 2017 (2.~ ROM20,7) 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 ouros

Calendário de Operaçõés Montante da operação
Instrumento . .. - - .. 1!Trandie 2lTrind,e StTranche

credito Inicio Termo Contratado Utilizado - - -~ (60%) (20%) (20%)
Direç~o-Geral

PAEL do Tesouro 2013 2032 7611777,13 7.610.408,33 4567.066,28 1.522.355,43 1.520.986,62
e_Finanças

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

Aprovado aquando da deliberação da Prestação de contas de 2016, em reunião da câmara Municipal, realizada em
10.04.2017.

Pá~tna ide 16



D CA’L1 DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

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

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

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

notas de crédito.

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

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

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

integralmente utilizado.

Quadro II —comparaç~o das previsões da receita e despesa

em euros
Vaiares Valores Dèsvio Valores Desvio Valores Desvio
Ptevistc,s Previstos no face Previstos face ao Previstos face ao

— c
Descnção Orçamento PAE ao 1 ~ROM orçamento 2! ROM orçamento

Municipal 2017 para 2017 , previsto 2017 inicial 2017 inJct ai
• •:;. (±1 J(2) ... (3)~)~(1~ ~,(4i* ~. (5)=(4)-(1) .. (É)’ .

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

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

Receitasde capital 1.973.095,00 869.279,62 -1.103.815,38 2.012.571,00 39.476,00 2.012.571,00 39.47600

Total despesa 6,611.590,00 5.125.178,06 -1.486.411,94 6.767.045,00 155.455,00 8.164.261,42 1.552.671,42

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

Despesasde capital 3.181.136,00 2.351.076,87 -830.059,13 3.220.612,00 39.476,00 4.597.768,42 1.416.632,42

O total da receita e da despesa prevista na 2.~ R0M2017, apresentam valores superiores aos previstos

tanto no PAF, como face ao próprio 0M2017.

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

transferências correntes, referente à comparticipaç~o comunitária para um projeto cofinanciado, no

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

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

de capital, mais concretamente, na Aquisiç~o de bens de capital, por conta do reforço de novos

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

ANÁLISE Á ZY REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

Quadro III—Comparaç5o dos saldos, considerando as receitas e despesas efetivas
em euros

Valores Estimados
Descnçâo

PAF2OI7 9M2017 1’ ROMZO17 2! ROMZO17

Saldo Global 996.790,20 1.049.537,00 1.085.537,OD -235.478,42

Saldo Primário 1.548.309,37 1.489.976,00 1.602.194,00 351.628,58

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

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

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

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

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

arrecadada, como é ocaso do saldo da gerência anterior.

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

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

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

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

em linha com o apresentado na li R0M2017 e no OM2~7 e melhor do que no PAF, já considerando o

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

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

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

11.1- Principais variações no lado da receita

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

2017, aumenta a receita do orçamento em 1.552.671,42 euros face ao OM~17.

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

1.377.155,42 euros.

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

euros ocorreram aquando da 13 R0M2017.

Nas Taxas, multas e outras penalidades (13 R0M2017) foi inscrita a classificação 040204 (Coimas e

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

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

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

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

processos de con tra-ordenações”.

Nos Rendimentos de propriedade (1J R0M2017) na classificação 051001 (Terrenos) foi inscrito o valor

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

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

Relativamente às Transferências correntes (1.! R0M2017), foram ajustados os valores referentes ao

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

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

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

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

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

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

No agregado da Venda de bens e serviços correntes (1.~ R0M2017) foi também inscrita uma nova

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

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

público”.

Ao nível das Receitas de capital, verificou-se uma subida de 39.476,00 eurosface ao 0M2017, resultante

de alterações efetuadas aquando da elaboração da 1.~ R0M2317.

Na Venda de bens de investimento (13 R0M2017), foi inscrito o valor de 620,00 euros na classificação

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

veículos em fim de vida.

Em relação às Transferências de capital (13 R0M2017), apurou-se um desvio superior de 38.856,00

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

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

dos Açores) na importância de 25.000,00 euros.

Adicionalmente, e por via da 2.~ ROM20~, a autarquia pretende inscrever as seguintes rubricas na

receita:
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~ DIRECÃO-GE~L DAS

AUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 2Y REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

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

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

11.2 - Principais variações no lado da Despesa

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

um desvio negativo de 1.552.671,42 euros, dos quais 155.455,00 euros oriundos da 13 R0M2017.

No que concerne às Despesas Correntes, verifica-se um agravamento, face ao 0Mw17, de

136.039,00 euros.

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

componentes Remuneracões certas e permanentes (-€20.700,00) e Seguranca social (-9.800,00 euros).

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

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

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

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

de Proteção Civil de Nordeste.

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

desta componente no montante de 146.668 euros, face ao 0M~17, reflexo do incremento (+74.658,00

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

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

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

A título comparativo, aquando da 13 R0M2917, esta rubrica já havia sido aumentada em 76.218,00

euros, em relação ao OM2on, o que traduz a atual operação numa redução de 1.560,00 euros.

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

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

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

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

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

em relação ao orçamento municipal de 2017, dos quais 1.500,00 euros devido à 13 R0M2017.
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D CÔLL DrnECÂQ-CERAL DÁSAUTÁRQUIAS LOCAIS

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

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

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

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

Ao nível das Despesas de Capital, verifica-se um desvio desfavorável, face ao estimado no 0M2017, de

1.416.632,42 euros, dos quais 39.476,00 euros ocorridos aquando da 1) R0M2017.

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

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

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

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

• Reabilitação Urbana -394.000,00 euros;

• Repavimentação das Vias Municipais -210.000,00 euros.

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

ao aumento de 131.210,42 euros (dos quais 60.304,00 euros na 1.~ R0M2017) na classificação Outros,

uma vez que, em sede da 2J R0M2317, o município prevê reforçar outras três operações,

nomeadamente:

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

36.000,00 euros;

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

- 20.000,00 euros;

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

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

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

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

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

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

aprovado:
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D CAIILL RQU~MS

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

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

Quadro 1V—Comparação entre os montantes pagos e os previstos no PAF, ao nível da Aquisição de Bens de Capital

____________ ____________ ____________ - emeuros
Descnç~o 2012 2013 2014 2015 2016 2011 Total

PAF Aquisição de bens 12.268.50802 2.250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 400.000,00 15.668.508,02
aprovado de capital

Execução e Aquisiçãode bens 2.260.447,87 8.740.735,76 1.316.807,36 541.483,02 659.682,74 3.440.484,42 16.969.641,17
OM 2017 de capital

Fonte: Controlo Orçamento! do Despesa —SIIAL e Quadro 111 do PAF

É possível identificar um desvio entre a execução ocorrida (de 2012 a 2O16~) e a previsão para 2017

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

A tftulo informativo, e aquando da 1) R0M2017, o município apresentava uma margem de apenas

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

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

Orçamento do Estado para o ano de 2017 (0E2017), no seu artigo 79•2, que os municípios com

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

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

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

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

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

plano para este tipo de despesas.

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

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

n.2 38/2008, de 7 de março ou da comunicaflo prevista no n.9 3 do artigo 10.~ da Lei n.~ 43/2012,

de 28 de agosto (com a redação dada pelo artigo 254.~ do OE2017).

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

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

lucrativos, no valor de 4.476,00 euros (aquando da 1) R0M2017) e 7.000,00 euros, na presente

revisão, para reforço da componente Famílias.

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

36.000,00 euros na 13 R0M2017), referente, uma vez mais, à dívida da empresa municipal HSN -

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

sequência do processo de internaIizaç~o.

No Anexo 8 à presente ficha, encontra-se reproduzido o “template” de acompanhamento da segunda

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

apresentadas pelo Município do Nordeste.

III — Parecer

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

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

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

De acordo com o preconizado no artigo 40.2 sob a epígrafe Equilíbrio Orçamental no RFALEI, os

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

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

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

O Município do Nordeste elaborou a 23 R0M2017 em observância formal ao princípio do equilíbrio

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

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

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

o município observa assim a equação:

Receita corrente? [Despesa corrente + Amortizações médias de EMLP]

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

execuçâo.

Náo obstante, sobre esta questào poderá o município, em sede de execuçào (a 31 de dezembro),

enquadrar-se num de 2 cenários5:

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

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

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.9 3 do artigo 40.~, do RFAI.EI), 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 PAR, bem como,

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

a ser necessário.
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:‘1Unic~pio:. ~Ó~tr.1tL~’’, .. ~ :‘vnpwSxÕoR~A2~EwnIr’ ‘‘ilREVISÀOO1~t4MENTAL
., ~ ~“‘ -, :. - ~ - - ~~

ç a°; ~L~rcam 6dt ‘-‘ n ~ ‘~~~çao) &fl !Ib obI
Dcscriç8o Orçamento ~ • T.o 4 ao oTçameneo :pv .t. aoorç.meneo

1? prerasto Jntsi Mur~apd ,~4 J~a~casIo M1%c11 ~ Jusuflcaçào

,k ,~. s~~~~;’_____ ~ (reva~to) ~~ (rea~to5 h!~,
~~J• ~-7~~?~1~~

Os valores
apresentados tiveram
no Orçamento

Impostos directos 616.629,00 306.367555 310.061,45 tiveram por base as 616.629,00 0,00 616.629,06 0,00

regras previsionais
definidas no ponto
3.3 do Focal.

Os valores
apresentados tiveram
no Orçaanento

BodE 423.621,00 160.617.38 312.003,62 tiveram por base as 472.621.00 0,00 472.621,00 0,00

regras previsionais
definidas no ponto
3.3 do Poral.

Os valores
apresentados tiveram
no Orçam roto

U’Ç1’ 81573,00 80310,55 662,45 tiveram por base as 81.573.00 0,00 81573,00 0,00

regras previsiooais
definidas no pnnto
3.3doForal.

Os valores
apresentados tiveram
no Orçamento

Derrama 5246,00 5.072.67 173,33 tiveraan por base as 5246.00 0.06 5246,00 0,00

regras previsionais
definidas no ponto
3.3 do Poral.

Os valores
ap~~en~os tiveram
no Orçamento

Outros 57.189,00 59.966,95 -2,717,95 tiveraan por base as 57.189,00 0,00 57,189,00 0,00

regras previsionais
definidas no ponto
3.3 do Pocal.

Os valores
apresentados tiveram
no Orçamento

Impostos indirectos 2365,00 4.97623 -2.611,23 tiveram por base as 2.365.00 ‘0,00 2.365.00 0,00

regras previsionais
definidas no ponto
33 do Focal.

Os valores
apresentados tiveram
no Orçamento

Taxas, multas e —
182,2,00 563a425 -36.062,23 uvcram por base as 19.304,00 1.03..,00 19.304,00 1.032,00

outras penalidades .
regras prevsstonats
definidas no ponto

3.3 do Focal.

Os valores

aprrsentados ds’cma,n
no Orçamento

Taxas 14663,00 53.385,80 -38.772,80 tiveram por base as 14.663.00 0.00 14663,00 0,00

regras prevasionais

drflnidas no ponto
33 do Pocal.
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4a4b: NORDfl&~4~ 4,: - ~ k.t’REV1SÀO0RÇAME~TAL ~rREyss)oóRç41ENT4L
~D ~fl~’ ‘ ~, ~ ~Tfl13~S~&*&~ ‘tii&s~ ct~~RJ:~s~ja Valores ~44W ~~m00? ~ II pr~cns42° ~
~ ,4 Pies ri~t~ Ob~flI a; Mï~t~ ~i&t4~t O~~lo~ O~yaç~of

~ç tt; n ~ ~‘!W tQe~sk~ ~ ffco

. Abertura da rubrica Abanara da nsb,ica
O calcado deste valor

. cosanas e cOlmas e
no Orçamento foi

efetuado tendo penalidades por penalidades por

latultia 3309,00 2.948,45 660,55 base os últimos 24 4.641,00 1.032,00 contra-ordenaçoes, 4.641,00 1.052.00
emv,rtudedeestar anvartsadedeestar

meses que procedem em decorrer em deconer

o mes da elaboração
processos de processos de

do mesmo.
eonteaordenações. eontraordenaçâes.

Oeáleulodestevalor Abeetnradantbriea Abernaradanibrica

no Orçamento feri renda de terrenos em renda de terrenos eta,

efetuado tendo por virtude de cuistir iam virtude de existir una
Rendimentos da 26,084,80 63,09 26.020,91 base os últimos 24 27,034,00 950,00 arrendamento naral, 27.034,00 950,00 arrendamento rsaral,

propnedade
meses que procedem sendo o valor da sendo o valor da

o mis da elaboração renda anual de renda anual de
do mesmo. 930,00€. 930,00€.

Na 1.’ revisão

O vaior apresentado procedeu-se ao

no Orçamento deaiva aumento coa

do mapa XIX do A 124.707,00€ da
Orçamentode rubaicaFEFe

124.707,00€ da
Estado pan 2016, rubrica FEF e anulação de

tendo-se verificado - d 14.110,00€ da rubnca

Teansferênrias umaumento ata au e . - partieipaçãpflxade
3.929.16700 3376540.27 32.626,73 . . . 4,039.764,00 110597,00 14310,00€ da mbnca 4.0,9,824,00 130.65*00

correntes ‘ . ssgnifleaüvofateao . . IRS emvanudeda
. parncspaçãp fixa de

prevatto. Atresce . entrada em ‘ngor do
. lRSemvirta,deda

vaiOres relatavos ao . OE 2017. N 2.
. entrada em vigor do . —

toflnaneaamento de revisto procedess-se

projetos OE 2017. ao amnento de
comunitários 20.060,00€ referente a

(P02020 e Prorsaral) 85% de um projecto

candidato ao P02020

O cálculo deste valor

no Orçamento foi

efetssado tendo por
Venda de bens e 43.478,00 31.319,32 22.158,68 base os silsiinos 24 46.878,00 3,400,00 46.878,00 3.400,90

servaços correntes
meses que procedem

o mês da elaboração

do orçamento.

O cálculo deste valor

no Orçamento foi

eftoaado tendo por

Venda de bens 1,643.00 17,170,17 —15.535,17 base os dltianos 24 1,643,00 0,00 1,643,00 0,00
meses que procedem

o mIs da tlaboraç5o

do orçamento.

O cálculo deste valor

no Orçamento foi

efemado tendo por

Srn’içoa 14599,00 4,196,27 10.402,73 base os rildanos 24 14599.00 0.00 14599500 0.00
meses que procedem

o mês da elaboraçao

do orçamento.

O cálculo efetuado Abertura da nabaiea Abertura da rubrica

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

valores das rendas Caanpissno em Oaanpismo em
Rendas 2236,00 9.94*88 17291,12 30.636.00 3.400,00 . 30336.00 3.400508 -dos cspaços - tutude da abertura urnsde da abertura

multiplicados pelo 12 do seu rontorso doseu concurso

meses. público, público.
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~$Mutica~pio: NORDESTÊ,t4~ ,~ ,~ ~~ 1W~RÇAM~±QTAL

~~ . ,‘ ‘ÇZ~~~ ~,%fr,..
~p’~ ~g~ )er ifl WZ° 4NWK ~aaa::
~2~k* ~ ~/ 2016 2017 m’~fl ~

~ ~ ~ (rc.1stc~ ~s ~Wflj&~ ~rcnsto) et~X 6
Osanas receita 2500,00 0.00 1500,00 2.500,00 0.00 2500,00 0,00
coerentes

~ iW:~t& WT~2~ fl~6~f Sf~’oo ~rs~ $~~WY~ r~It4~;
Vendadeben de 0,00 0,00 0,0ø 0,00 0,00 o~o 620,00 620,00
,nvesnatiea.to

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

Habitaçôea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Fdifltio, 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

Ancmataç5o dc Aeremataçâo dcCotara bens de 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 veiculos em 6m de 620,00 620,00 veiculos em fim dc
mvesctmento vida.

Saimento em Aumento em
O Orçamento inclui 13.656,00€ darubeica 13256,00€ da nab,ica
umapeevistodos FEF emairnadeda FEF emviriasdeda
montantes relativos entada em vigor do enteada em vigor do

Transferêndas de 1.073,095.00 669279,62 1.13815,38 SOE proictos que 2011.951,00 38.856,00 OE 2017 e abertura 2.011.951po 38.85600 OE 2017 e abertura
capital certo objeto de da nab,aca ‘ da rubnca

candidatura ao teansferindas da teansferincias da
PRORURAL e ao eegiâo autonoma dos eegiào nutonoma dos
P02tu0 Açores, no valor Açores, no valor

25.000,00€ 25.000,00€.

O vaior apresentado Alimento em Aumento em

Fundo de no Orçamento dexiva 13.836,00€ da nsbriea 13.856,00€ da rubeica
Equilib.io 413330,00 869279,62 455.949,62 do mapa XIX da 427.286,00 13556.00 FEF cm virtude da 427.186,00 15556,00 FEF em virtude da
Financeiro (FEF) proposta de enteada em vigor do enteada em vigor do

Orçamento de 0E2017. 0E2017.
Pruconvergencia e
PRORURAL e 1359.765,00 0,00 1.559.765,00 1559.765,00 0,00 1559,765,00 0,00
PRO’SCIENTIA

Ativos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Ounas receitas de 0,00 0,00 b,oo 0,00 0,00 0,00
capital

Na 2.~ revisão
procedea.se a
abertura desta

Rep. nfto abatidas nos 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1,00 1,00 rnb.ica em virtude
pagaanentos de se prever uma

reposição tião
abatida nos
pagamentos.

Nal’ revisão
procedtu.se à
abertura desta

Saldo orçameattai da 65 d rnbeica para
gerSnria anterior alvo 0,0(1 0,00 0,00 us ca O nas 0,00 0.00 1377,155,42 1.377,155.42 int’odu9lo do saldo

. abatas anteriores.
dc tastegraçlo de gerencla

aprovado com o
fecho de contas de
2016

Tossi receita 6611.39000 3145080,33 1466.509 67 676642500 154.835,00 8 064,261,42 1551671,42

Receita, contates 4 638 49~,O0 4275.800,72 361694,28 475447400 11597900 4.774.53400 13603900

dei~e~pita1 l.971ã95,00 Séj79,62’;L14fl....~~. ‘21L95i,Ó0 1.~úfç,& ~l0l237100 ~39~0,00
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~tsi.abicíptoo NORDF3TE&’~ ‘~: ‘-‘ -~ ~ ~i~REVls~o:onçAME~t4y. zÂ~d1~’ç4≥$ENtij.
~i~r ‘~ “Ç~ t)fl’ ~ ~v~j’ ~W~W~’ ‘vsach1~ -‘Me~r’fl&395.
‘Íí~t~6~,0 ‘Va6liae.s .~wi~Ik&- - 8~l 1’ ~1 ~8*~ ~ :Va’Iort. ‘., . ,‘ Yrevs a -. -- ‘%rr i’zcnatoa i.JS~4In 1’ -~~ ~~ ~flÇg~ ~;~ofsct 4!W~d?J’q~pflI~O D~fr~
yaçso t?m ~ wrr
Outras recettas

2505,00 0,00 2.500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00
corrente,

‘~~WP~ L~&~W~ ~%~‘ç~Øs 7J~fl~~J ~sifio~j~ItJ~fl mí~oo~ flfl~4~fl~
~~tT&9I.~ehr 4~W4ó 73.~5~ÇT9 ~T”WZf~1~ ~fl(C43C9U ~ £?~~O ~fltWJK ~36~4~ fl~

Aq.sando da
elabocaçio do PAF
nao foi considerado

o pagamento do
subsidio de férias, em
virtude de a legitiaçlo

Despesas como 1.415.960,00 1.368.255,57 27.674,43 em vigor iqsseia data, 1.415.960,00 0,00 1385.460,00 -30500,00

1’ o o ara “congelado”.

Entretanto esta
anedidafoi declarada
inconatia.atiooai. Tal

sito açio foi refletida
no orçamento.

Remunerações
certas e 1.045207,00 1071,10421 -25.897,21 1045207,00 0,00 1824.507,00 -20.700,00
pram ancas, o
~a~m5 66211,00 51.949,11 14.265,69 0,00 66211,00 0,00 66211,00 0.00

Aumento por
impotiçlo legal do
desconto paras

‘ ADIE, Caixa Geral de -

Scgtrança soas,! 304542,00 26523225 39309,75 - 304542,00 0,00 294.42,00 -9500,00. .Aposentaçoct e
tncidinriasob,e

subsidio de férias dos
descontos.

O reforço da rubrica
em qaarsalo deriva da,

. . necess idadesAquissçSo de iscas e 1.051.505,00 636.724,60 414.780,20 0,00 1.091.266,00 39.761,00 verificada, para o 1.020.568,00 -30,937,00

bomserviços
faancuaionamento dos
serviços.

O reforço da rubrica

Deriva das em qiaratio deriva das

neceaa idades asecesaidadra

Aqoiaição de broa 346.390,00 97.707,66 248.682,34 versificadas para o 419590,00 7320090 verificadas para o 328.482,00 -17.908,00
bom funcicuameoto bolo
ai os serviços fuocoionaroeoto doa

serviços.

Na2.’ervisio
procedeu-se

A~siaiçio de 705.11500 539.017,14 166.007,86 671.676,00 ‘31439,00 692.os&oO ~o dimmnuiçio desta

ar,vaços - . . ‘ rubaicano valo, de
3.540.006 e aumento

de 23.600,00€,

Juros e outros 446,439,00 551.519,17 -21.080,17 516.617,00 76218,00 587.107,00 148.008,00
encargos

Projrçha efetuada

rona base no plano
previsioaalde

Reauluntea do 205,960,00 237.915,07 -33.955,07 amoraan5Oes do 203960,00 0,00 203,960,00 0.00

PAEL . rmpresaaano co
Ombito do PPaEL.

anexo as contrato -

t voods,vetnTdb’sv”l -
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~s(~mIC1Pa9!.. NORD~TE15~. ,. ~1EWSÀOÕIÇAY411iL’ - .2~REyIsÀOroRçn4ENzn.

~iIK~[’ :. ~C9 2k.” : ~i;i~t :‘:~;g~: ~ ~

~s! , :=,o i~ ;If~
~ - O reforço da naboca O reforço da mbricaPro1ecçao efetuada - -

cai qssestao deriva da em questio deriva dacom base no -
. neceasadade de necessidade deencargos financeiros -

. csbtmeotar osenvaço cabameotar o serviçodos emprestamos
Resultantes de cootusajalirados e da divida relativas ao da divida relativas ao
outro . , ao nem causa dos asso em caos. dos

“asados pelo Tnbunal
endividamenso de 235.979.00 313.604.10 -77625,10 . 312197,00 76218,Oøempressimoa a 310.637,00 74453,00 empeestimos a

. . - - deCoutas,cu5asss .
medao e longo difereo as resultam ansenaal,tar em sulemalszsr em
prazo . viriude da virtude da

de spreads medaos .
. . rosernalszaçao da aotemalozaçlo da

negociador anima dos .
. empresa munteapol empresa niumcapalspreads previstos no

~ HSN,paravrstodo HSN,panvaasodo
. Tribuno! de Conta Tribuod de Contas.

Contempla um valor
residual pari juros de

Resultantes de mota relativos a
endividamenso de 590,00 0,00 500,00 fornecedores cujos 50000 0.00 72510,00 72,010,00
curto prazo pagamentos se

eocootravam em

mora

~::0ma5 518,728,00 60713,95 458.014,05 518.728,00 0,00 547.336,00 20.608,00

Empresas psiblicas
muniriptis e 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
rnteonunicipais

Trsnsferíneias dos
Acordos de Execuçio
celebrados com as

Freguesias 120.733,00 421,59 120,291,41~ 120.713,00 0,00 120,713,00 0,00

Trsnsfereneiar do
eecensesmrnso
eleitoral.

Deriva da mudança
ororeida nas
classificações
ec000micas

Segurança social 200.793,00 0,00 200.793,00 subjscentes aos 200.793.00 040 226.783.00 26.000.00

programas de
emprego promovidos
pelo Governo
Regional.

Necessidade de apoio
is instituições de

Inssatuiçoes sem 137500.00 55.59930 81.90061 ‘p°~° social do 136.000,00 -1,500,99 136.000,00 -1.500,00
fins lucrativos ‘ concelho amplira a

reafetaçio de verbas
para este firo.

Familiar 59222.00 4,692,90 54.529,02 60.72200 150040 63.330.00 4.108,00

Deriva da mudança

ocorra‘da nas

cl arsi fie sçõ e s
ec000micas

Ousrss 0,0(1 0.00 0,00 subjacentes aos 0100 0.00 0.00 0.00

petgra,nas de
emprego promovidos
pelo Gota-mo
Regional.
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?stun~cfri~,:; ‘. NO~ ~RS~44’~ ~ ‘1.~E~SÀÇÇRÇA,~ENTAL - ~ a ÇR~M~~JAL -

-~p. ~ :‘WS~~ -N~tt. rT~ ~~~JtII~J ~F”:

~ ~
.:~. . ~‘~4t~ :, ~ ~ (ro~~o) ‘‘.,,~4~l’~r (rc~~

Subndios 0,00 124.000,00 -126.000,00 0,00 0.00 0,00 000
Reafreaçio de

tnnaferenriaa de

capital para subsídios

Empresas paíblicar comentes. Nota: No
municipais e 0.00 126000,00 -126.000,00 PAEL esta diferença 0,00 0,00 0,00 0,00
intermunicipais foi considerada

capital quando era
efetivamente

corrente.

Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Esta subrica en&oba

Outras despesas 3422,00 20557,69 -7.035,69 ‘~°~°‘ 3.822,00 0,00 26.022,00 22200.00
correntes outras cc, taossçles de

impostos.

Despesas decapitei- 3iBL13~00 l2.35LO7~87 4~ 83~9 j! j~t~s~S~j4 3220.612,OOi.” 3947500 ~Orr~ , 4.597768,42 b.41?6~Z42 ~fi$: ~

Aquisi9ãõde lacas de

~ 2.327.468100 400.000.00 1.727.468,00 1126.468,00 4000.00 3.440.484,42 1.313.006,42
luvestimeatos 1.724.145,00 127.931,03 1.600213,97 1.697.974,00 .30.1715X} 1.787.880,42 59.735,42

Este acréscimo
derivada presis8oSa
necessidade de

Terrenos 600,00 0,00 600,00 aqrnssçaO de 600.00 0.00 600.00 0,00reereatos para
desenvolver projetos
que se enquadram
no P02020

Este acréscimo
derivada previsão eta
necessidade de

aquisição e

reparação de

Habitações 16000,00 0,00 16.000,00 habitações para 10290.00 -5.710,00 10290,00 -5.710,00
alojamento de

farei as carencíadas
no iasabito do
programa de
Isabitação municipal.

Edificios 1.609545,00 50.820,37 1.528.724,63 1525.650,00 ‘83.865,00 1544,680,00 .64565,00

Coa sina 9 6 es
. 2500.00 24,098,31 —11.598,81 1400.00 .900,00 1.600,00 -900,00

d,veraas
Aumento da rubrica
material de

Aumento da rubrica transporte em
material de “irosde da
transporte em acena idade de se ter

víortude da de adquirir uma

Outros 99300.00 33011,85 66.482,05 159.804.00 60204.00 asecessidade de se ser 230.710.42 031210,42 carrisaba para os
de adquirir uma serviços téensivcos de
earrinlaa para os obras. Na 2.’ revisão

serviços ticuivcos de procedco-se ao

obras. aerescimo desta
“alanca em
36.000,00+47.156,42.

Locação sluanceiea 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
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PROGRAMA DE APOJO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) - Programa J
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~»4aczpo: NOnD~~7~t&’~, o’ $~S~ ~1%j~REV1SÃOORÇAME$TAIfl4), 2~RWS.~ç5Q~MENTAt

1
Na 2, revisão
procedeu-se ao
acreseamo destaBens de donsto,o 399323,00 272 068,97 127.254,03 428 494,00 29 371,00 165260400 1253251,00 n’lonca em

publico

270000,00 +
394 000,00

Transferennas de 4 031,99 974 188,94 -970 057,94 8 607,00 4 476,00 15 687,00 11 475,00
capital

Empresas publicas

municipais e 0,00 974 188,94 -974 128,94 0,00 0,00 0,00 0,00

mtemiumr’pais

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

Assoaa~8rs de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mumcsp,o.

A1,edtara da rubnca Abenura da n,bnca
Jnaiimiçôea sem 0,00 000 0,00 4 476,00 4 476,00 to krencaas ~ 4 47600 4 476,00 traaisfeiencias para

fins lucrasvos instonçõcs sena fins anaotuaçôes sessa fins

lucremos lueranvos (I’ROM)

Famdsas 4331,00 0,00 4 131,00 4 131,00 0,00 11 131,00 7 000,00

Outras 000 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00

Comparacapação do
Acuvos flriance,ros 4740000 0,00 47 400,00) munscspao para o 47400,00 0,00 47400,00 0,00

FÃ)’!

Passavos fissancearos 1002,137,00 976 887,93 25.249,07 1038137,00 36 000,00 3 094,277,00 91340,00

Projeção efensada
com base no plano
prevassonal de
amorozações doResultantes do 384 423,00 30713207 77290,93 empeesosno no ,84 42300 0,00 38442300 000

ãmbsto do FALI,
saac~o ão 005,0203

visado pelo Tribunal
de Contas

O reforço da rubnea O reforço da rubnce
em questao densa da em queai5o densa da
necessadade de isecessadade de
cabameastas o serviço cabsnientar o serviço

Rrsulsanses dc Projeçlo efeoaada da divida relatias ao da divida eelsoaas ao
outra cosa b asma asa0cm causa dos ano eras casa’a dos
end,vsdamenlo de 617714,00 659 755,86 52841,56 amorozaçlo dos 65371400 36 00000 eo.prcsotnoa a 70985400 9214000 enap,eeomos a
medau e longo esnpeesomos ansecnabzar em anternabzsr essa

pasco cono’aoaalazados virtude da sacode da

mrerasalszação da asssemalszaçâo da
em presa muaueapsl casa presa munacspal
HSN para visto do IFN, para visto do
Ts4bunal de Contas Tnbuasal de Contas

Resulaonse, dr

eadnadanento de 000 000 0,00 000 000 000 000
curto prezo

Outras despesas de 0,00 0,00 0,00 0(8 000 000 000
capsial

,, Totaldespesa 6.611490,00 5 125.1%05 L48~ 411,94 a 6.767.045,00 153 455,(~ ‘ 2164.261,42 14316442

D~apes~rorkn4 3 43&454,00 unf4&11,w 636S32,S1 L ‘,fl446433,00 i3sg;g,co ‘~tW 1566’49~00 ‘i3~ OÍPAOO T~.
Despe.atecajital ‘3.181S6,õ0 £35L07%27 S30d59,13 “ ± r 32~5’64~ “394~400 1~y’ ZsgpSó~,42 4i~’632Ji 1~~t~:;
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