
4, ‘%..st3’4s<1 0E NO%~4

MUNICÍPIO DE NORDESTE

4a REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA

DO ANO DE 2017



— 4. Município de Nordeste

Modificação ao Orçamento É
Ano Económico: 2017 Receita ‘-Revisão N°4

Classificação Económica
Designação

Rendimentos da propriedade
Participações nos lucros de administ. públicas
Outras
Venda de bens e serviços correntes
Serviços
Serviços específicos das autarquias
Cemitérios

Venda de bens de Investimento
Outros bens de investimento
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
Equipamento de transporte

Receitas Correntes

Receitas de Capital:

Previsões Modificações Orçamentais Previsões
Atuais Corrigidas

0,00

2.586,00

2.586,00

620,00

620,00

Inscrições/Reforços 1 Diminuições/Anulações

268,47

268,47

0,00

268.47

268,47

620,00

620.00

268.47

2.317.53

2.586,00

0,00

0,00

Observações

Total de receitas correntes
Total de receitas de capital:

Total de outras receitas:

Totais:

Código
05
0509
050999
07
0702
070209
07020905

09
0904
090401
09040101

2.586.00
620,00

0,00

3.206,00

268,47
0,00
0,00

268,47

268,47
620,00

0,00

888,47

2.586,00
0,00
0,00

2.586.00

Pág. 1/3



Município de Nordeste

ORGÃO EXECUTIVO

~iz”.~z.’..zzt’

Ano Económico: 2017

Código
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

Modificação ao Orçamento

Despesa
Classificação Económica 1 Dotações Modificações Orçamentais Dc(ações 1 Observações

AtuaisDesignação 1 Inscrições/Reforços Corrigidas

Despesas de Capital:
Total do Orgão 0103:

Total do Orgão 01:
Total de despesas correntes:
Total de despesas de capital:

Total de outras despesas:

Totais:

660.354,00

660.354,00
660.354,00

873.819,00
213.465,00
660.354,00

0,00

Revisão N°4

0,00
0,00

2.585,00
2.585,00

0,00
0,00

Diminuições/Anulações
620,00
620,00
620,00

3.205,00
2.585,00

620,00
0.00

873.819,00

659.734,00

659.734,00
659.734,00

873 199.00
213.465,00
659.734,00

0,00

2.585,00 3.205,00 873.199,00
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• Município de Nordeste

~jJ~~conó Modificação ao Orçamento________ mico 2017 Despesa Revi~4~oN°4
Classificação Económica Dotações

Cãciigo AtuaisDesignação
Modificações Orçamentais

Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações

2.52800

2.58500

57,00
2.585,00 2.585,00
2.585,00 2.585,00

Dotações
Corrigidas

01 Administração Autárquica

0102 CÂMARA MUNICIPAL
010201 Despesas com o pessoal
0102 0103 Segurança social
0102 010304 Outras prestações familiares 2.528.00
010202 Aquisição de bens e serviços
0102 0201 Aquisição de bens
0102 020121 Outros bens 213.465,00 210.880,00
010206 Outras despesas correntes
0102 0602 Diversas
0102 060203 Outras
0102 06020305 Outras 0,00 57.00

Despesas Correntes: 213.46500 213.465,00
Total doOrgão 0102: 213.465,00 213.465,00

0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS
0103 10 Passivos financeiros
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos

Observações
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Quadro Resumo com as contabilizações escritas

268- Devedores e credores diversos
26811-Devedores das Administrações Públicas
268116- Fundo de Apoio Municipal

78- Proveitos e ganhos financeiros
784- Rendimentos de participações de Capital
7843— Fundo de Apoio Municipal

Reconhecimento do resultado
Ilíquido doF$M

251- Devedores pela e,ceaiçlo do orçamento
25105- Rendimentos de propriedade
2510509- Participações nos lucros de Adro. Públicas
251050999 Outros

268- Devedores e credores diversos
26811- Devedores das Administrações Públicas
268116- Fundo de Apoio Municipal

651—Impostos e Taxas
6511— Imposto sobre o Rendimento

268- Devedores e credores diversos
26811- Devedores das Administrações Públicas
268116- Fundo de Apoio Municipal

ontabiilzaç~odamtençao

268- Devedores e credores diversos
26811- Devedores das Administrações Públicas
268116 Fundo de Apoio Municipal

252— Credores pela Execução do Orçamento
25206— Outras despesas correntes
2520602— Diversas
25206020305 Outras

12- Depósitos em instituições financeiras (valor
iliquldo)

251— Devedores pela execução do orçamento
25105- Rendimentos de propriedade
2510509- Participações nos lucros de Mm. Públicas
251050999— Outros

Recebimento/Pagamento 252— Credores pela Execução do Orçamento
25206—Outras despesas correntes
2520602 Diversas
25206020305 Outras

12- Depósitos em instituições financeiras (montante
da retenção)

Satapocal, XX de setembro de 2017
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/ FAM

À
Ex.mo (a) Senhor (a) Preside

Município de Nordeste

Praça da República

9630-141 Nordeste

Si Referência si comunicação Ni Referência Oficio circular n.° Data

3/2017 01-09-2017

Assunto: Distribuição de resuLtados referentes ao exercício de 2016

Exmo(a). Senhor(a) Presidente,

Na sequência do apuramento de contas de 2016, a Direção Executiva do FÁM deliberou

proceder à distribuição, pelos detentores do capital, de 80% dos resultados líquidos

apurados na proporção das respetivas participações.

Nestes termos, o resultado a distribuir ao Município de Nordeste é de 268,47 €, estando

o mesmo sujeito a retenção de IRC, ao abrigo da alínea a) do n.° 3 e n.° 5 do art.° 94.°,

conjugado como n.° 1 do art.° 87.° do CIRC, no montante de 56,38€.

Neste sentido, iremos nesta data proceder à transferência do montante de 212,09 €,

resultante da retenção de IRC acima referida, para a conta bancária titulada por essa

autarquia, para a qual são normalmente efetuadas as transferências do FEF capital.

Relativamente à informação da contabilização destes movimentos, a mesma será

uniformizada, através de Nota Explicativa do SÁTÁPOCÁL a ser difundida brevemente.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Direção Executiva

Cana Maria
- ~Lamego Ribeiro ~o~—

MigueL Átffi~tdar0~

Fundo de Apoio MunicipaL 1 Rua Prof. Comes Teixeira, n°2 - 1° Piso 1 1399-022 - Lisboa 1 Te!.: 21 3927628/795
geral@fam.Qov.pt http://www.fundodeapoio,tunicipa[pt



4 P0 L Nota Explicativa

deAflT&itv Contabilização da distribuição de
MAçIkaÇão&POCAI. resultados do FAM aos Municípios

A Lei n.2 53/2014, de 25 de agosto, aprovou o Regime Jurídico da Recuperação ‘ki~nanceira

Municipal (RJRFM), tendo ainda regu amentado o Fundo de Apoio Municipal (MM). O capital

social do FAM é representado por unidades de participação a subscrever e realizar pelo Estado e

pelos municípios [artigo 17~, n.9 1, do RJRFM] num prazo máximo de sete anos, com início em

2015, em duas prestações anuais, a efetuar nos meses de junho e dezembro.

Dispõe o n.° 5 do artigo 18~ do RJRFM que as unidades de participação são remuneradas através

da distribuição dos resultados, a qual é aprovada pela Comissão de Acompanhamento do FAM

[artigo 1l~, n.2 2, ai. e)], sob proposta da Direção Executiva [artigo 92, alínea k].

Sempre que haja lugar a distribuição dos resultados a favor dos subscritores de capital, para os

munc’pios, esta operação consubstancia um aumento no ativo e investimento financeiro, por

contrapartida de um ganho financeiro.

Assim, ao nível dos respetivos documentos previsionais e de prestação de contas, bem como dos

registos contabilísticos, e atendendo a que a distribuição dos resultados do FAM está sujeita a

uma retenção de 21%, com caráter definitivo para efeitos de IRC, nos termos da alínea a) do n.°

3 e n.2 5 do artigo 94.2, conjugado com o n.2 1 do artigo 87.~ do CIRC, sugerimos o seguinte

tratamento:

• Ao nível da contabilidade orçamental, ainda no orçamento de 2017, os municípios terão de

prever uma receita de rendimentos de propriedade, correspondente ao valor do resultado

que lhes cabe, utilizando para o efeito a rubrica da classificação económica 05.09.99 —

Rendimentos de propriedade! Participações nos lucros de Administrações Públicas/Outras1.

• Por outro lado, a retenção de 21%, com carácter definitivo, nos termos do CIRC, deverá ser

considerada um custo do exercício que, em termos orçamentais, deverá ser relevado na

rubrca da classtcação económca 06.02.03.05 — Outras despesas correntes/Diversas/Outras.

Classificação a adotar para o ano de 2017. A partir de 2018, com o plano de contas que terá por base o novo
referencial contabilístico, o SNC-AP, será prevista uma classificação económica para este efeito, a qual será
oportunarnente divulgada.

ç
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• Ao nível da contabilidade patrimonial, sempre que o FAM apresente resultados positivos, e

os distribua, estes têm impacto nas contas de investimentos financeiros dos Municípios. E

neste ponto, temos que distinguir duas operações:

V Imputação ou reconhecimento do resultado

Esta operação não tem impacto no orçamento, pelo que não se reflete na conta 25 —

Devedores e credores pela execução do orçamento.

Assim, os municípios deverão debitar uma conta 268 (268116 — Devedores das

Administrações Públicas — Fundo de Apoio Municipal2), por contrapartida da conta 7843-

Proveitos e ganhos financeiros - Rendimentos de participações de capital — Fundo de Apoio

Municipal, no montante do resultado que lhes cabe.

V Distribuição do resultado

Com a distribuição dos resultados, os municípios deverão registar o valor a receber e a

retenção, creditando uma subconta da conta 268 (268116 — Devedores das

Administrações Públicas — Fundo de Apoio Municipal), e debitando a subconta da conta

651 (6511— Impostos e Taxas — Imposto Sobre o Rendimento) pelo valor da retenção.

A receita proveniente da distribuição de resultados e o pagamento da retenção terão

impacto no orçamento, pelo que terão reflexo nas contas 25— Devedores e Credores pela

execução do orçamento. Pelo recebimento e pagamento da retenção deve ser

movimentada a conta 12— Depósitos à ordem, pelos montantes respetivos.

2 A subconta 268126— credores das Administrações Públicas — FAM não se utiliza nesta operação não só por ser uma

conta de natureza credora, mas também pelo facto desta apenas se destinar a refletir o valor da subscrição do capital
do FAM ainda por realizar, não relevando para o apuramento da dívida total, nos termos previstos no n.9 1 do artigo
52.~ da Lei n.2 73/2013, de 3 de setembro.

caso a classificação 268116 esteja já a ser utilizada deverão optar por outra de natureza semelhante e, para efeitos
de reporte de informação através do 5IIAL, proceder à parametrização da mesma para a conta referida.
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CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

A presente revisão, surgiu da necessidade de se criar três novas rúbricas, duas

na despesa e uma na receita;

• Abriu-se na receita esta rúbrica nova 05.09.99, para prever uma

receita de rendimentos de propriedade, correspondente ao valor do

resultado que cabe ao Município, no que diz respeito ao FAM.

• Deu origem ainda esta revisão o acerto do valor do equipamento de

transporte, que estava previsto vender-se, o que tal não aconteceu,

por isso foi feita a sua devida correção.

• Foi aberta a rúbrica na despesa 0102. 01.03.04 — Outras prestações

familiares - (Subsídio de morte).

• Abriu-se ainda na despesa a

lançamento da retenção de 21%

do exercício de 2016 do FAM.

O Cqorden r Técnico

érgio

rúbrica 0102. 06.02.03.05, para o

do IRC, da distribuição dos resultados

Nordeste, 2 de Novembro de 2017



d—z DCALL DIREÇÃO-GERAL DAS
AUTARQUIAS LOCAIS

~ Exmo(a). Senhor(a)

Presidente da Câmara Municipal do

Nordeste

Praça da República

9630-141 NORDESTE (5. MIGUEL AÇORES)

sua referência Sua comunicação Nossa referência

02 (02.02.O1)-200/O8/02 / DRF

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

PREVISIONAIS DO ANO DE 2017 (PAEL) (4.~ REVISÃO).

oo
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.

De acordo com o previsto no artigo 79~9 da Lei n.2 42/2016,de 28 de dezembro (Lei do Orçamento do ~

Estado para 2017), 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.

Da análise dos documentos enviados afere-se que o município prevê exceder o limite global fixado no PAF

para este tipo de despesas, pelo que a execução de novos investimentos carecerá das autorizações

exigidas no Decreto-Lei n.2 38/2008, de 7 de março ou da comunicação prevista no n.2 3 do art.2 10.2 da

Lei n.9 43/2012, de 28 de agosto (com a redação dada pelo art.9 254.2 da LOE2O17).

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

5~?2 /

Sónia Ramalhinho

soHcita-se que na resposta seja indicada a referência e o nQ do processo

DSAL 1 Rua Tenente Espanca, n2 22 a 24 - 1050-223 Lisboa
Tel.: 213 133 000 Fax: 213 528 177 E-malI: geral@dgahgov.pt www.portalautarquico.dgal.gov.pt
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DC’\L DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 4fl 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 (uma na receita e duas na

despesa), a redução do montante total da receita (com o devido reajuste no total da despesa) bem

como, o reajustamento da dotação de um conjunto de rubricas, procedeu a autarquia à elaboração da

proposta de 4~g Revisão ao Orçamento Municipal de 2017 (4.8 R0M20,7), em observância ao preconizado

no POCAL.

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

Quadro 1—Empréstimo PAEL
em e uros

~ ~%~ça~ ~ ~ï ,ffihrrrr$~$ ~j4J~ ~
Direção-Geral

PAEI. do Tesouro 2013 2032 7.611.777,13 7.610.408,33 4.567.066,28 1.522.355,43 1.520.986,62

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.

~Ponto 8.3.1.3 do POcAL.
2 Ponto 8.3.1.4 do P0cAL.
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DCAL DIREÇÃO-GERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 4.~ REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

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

2.8 Série, n.Q 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 —comparaç8o das previsões da receita e despesa

-362.694,28 4.754.474,00

39.476,00

emeuros

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 8.164.261,42 1.552.671,42 8.163.641,42 1.552.051,42

Despesas 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 3.566.493,00 136.039,00 3.566.493,00 136.039,00
correntes

Despesas de 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 4.597.768,42 1.416.632,42 4.597.148,42 1.416.012,42
capital

O total da receita e da despesa, constantes da 4,8 ROM2017, apresentam valores superiores aos previstos

tanto no PAF, como face ao próprio OM2oiihavendo uma diminuição de apenas 620,00 euros na receita,

face aos valores apurados aquando da análise à 3,8 ROM2017, devido à impossibilidade de venda de um

veículo em fim de vida, tendo o município procedido à anulação da rubrica 09.04.01.01 — Venda de bens

de investimento — Outros bens de investimento — Sociedades e quase-sociedades não financeiros —

Equipamentos de transporte bem como, reduzido o total da despesa no mesmo montante, por forma a

manter o orçamento equilibrado.

Quadro llI—coniparaç~o dos saldos, considerando as receitas e despesas efetivas
em euros

~WSIIdN~~ ~ .‘ ~t~’t1 ~dj~n~ja~ow1 í~I 1 ~hd~~rD —
1~ Ó ,,~oMzon ~%ROM2O17 ~2~R0M2017~~p ~ 1 ~

Saldo Global 996.790,20 1.049.537,00 1.085.537,00 -235.478,42 -235.478,42 -285.598,42

Saldo Primário 1.548.309,37 1.489.976,00 1.602.194,00 351.628,58 320.628,58 249.825,58

Os saldos global e primário decorrentes da proposta da 43 ROM2017, apresentam, à semelhança do

ocorrido na 2.8 e 3.8 BOM2017, uma trajetória desviante, quer perante o PAF, quer face ao OM2017.

Recorde-se que esta evolução deve-se a um critério contabilístico em que as receitas do saldo da
Página 2 de 29

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

Receitas
4.638.495,00 4.275.800,72correntes

Receitasde
1.973.09s,0O 869.279,62 -1.103.815,38 2.012.571,00 39.476.00caoitai

8.164.261,42 1.552.671,42 8.164.261,42 1.552.671,42 8.163.641,42 1.552.0!

115.979,00 4.774.534,00 136.039,00 4.774.534,00 136.039,00 4.774.534,00 136.

2.012.571,00 2.012.571,00 39.476,00 2.011.951,00 38.
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DC’\LL DIREÇÃO - GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

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

ANÁLISE À 4fl REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

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 nas revisões anteriores e no OM2017 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.

Finalmente, a diminuição do saldo global (-50.120,00 euros), desde a última revisão, decorre de um

reajuste — nos passivos financeiros resultantes de outro endividamento de médio e longo prazos - à

cabimentação afeta aos empréstimos assumidos pelo município, na sequência do processo de

internalização da empresa municipal H.S.N. bem como, com vista ao equilíbrio das contas, na sequência

do cancelamento da venda de uma viatura em fim de vida. No caso do saldo primário (-70.803,00 euros),

a diferença para o saldo global (-20.683,00 euros) refere-se a uma diminuição repartida entre os juros

resultantes de endividamento de curto prazo (-3.570,00 euros) e os de médio e longo prazos

(-17.113,00 euros).

11.1 - Principais variações no lado da receita

Afere-se que a proposta da quarta revisão aos documentos previsionais de 2017, relativamente à

Receita total, visa a abertura da rubrica 05.09.99 — Rendimentos de propriedade - Participa ções nos

lucros de administrações públicos - Outros de modo a contabilizar o rendimento decorrente da

distribuição dos resultados apurados e oriundos do Fundo de Apoio Municipal (FAM), no valor de 268,47

euros. De modo a manter o total da Receita corrente inalterado, o município procedeu à redução, no

mesmo montante, da dotação da rubrica 07.02.09.05 - Venda de bens e serviços correntes — Serviços —

Serviços espec~flcos daa autarquias - Cemitérios.
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Do lado da Receita de capital está prevista a redução, em 620,00 euros, na Venda de bens de

investimento, mais concretamente, na anulação da rubrica 09.0401.01 — Venda de bens de investimento

— Outros bens de investimento — Equipamento de transporte, por conta da inviabilidade na venda de

uma viatura em fim de vida.

11.2 - Principais variações no lado da Despesa

Na Despesa total, com a proposta de 4fl ROM2017, é possível constatar que houve lugar à alteração de

um conjunto de classificações de modo a permitir a inscrição de duas novas rubricas, tendo apenas

havido alteração no montante total da Despesa de capital (-620,00 euros), comparativamente à revisão

orçamental anterior, de modo a salvaguardar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

No que concerne às Despesas correntes, mais concretamente, às Despesas com pessoal, verifica-se uma

poupança de 72.789,00 euros face ao OM2017, repartido pelas Remunerações certas e ~ermanentes

(-55.200,00 euros) e Segurança social (-17.589,00 euros), tendo sido aberta, nesta última componente,

a rubrica 01.03.04 — Outras presta çães familiares (subsídio de morte), no valor de 2.528,00 euros.

Uuanto à Aquisição de bens e serviços, verifica-se um desvio negativo, no valor de 41.650,00 euros,

tendo a poupança na Aquisição de bens (-17.525,00 euros) sido absorvida pelo aumento das Aquisições

de serviço (+59.175,00 euros). De notar que o município procedeu à redução da rubrica 02 .01.21 —

Aquisição de bens — Outros bens, de modo a acautelar o aumento da despesa decorrente da inscrição

das duas rubricas na despesa, a acima referida e a 06.02.03.05 - Outras despesas correntes— Diversos —

Outras— Outras, no valor de 57,00 euros, respeitante à contabilização da retenção de 21%, em sede de

IRC, sobre os resultados distribuídos pelo FAM.

Em relação aos Juros e outros encargos, de registar um agravamento de 94.985,00 euros face ao 0M2017

- que, no entanto, traduz-se em uma poupança de 20.683,00 euros face à revisão anterior -, com

destaque para a vertente de curto prazo (+68.440,00 euros), comparativamente à de médio e longo

prazos (+26.545,00 euros).

No caso das Transferências Correntes, há lugar a um aumento de 43.536,00 euros, com especial

incidência nas sub-rubricas Famílias (+29.709,00 euros) e Segurança social (+26.000,00 euros), pese

embora a redução nas Instituições sem fins lucrativos (-11.494,00 euros).
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Finalmente, nas Outras despesas correntes, e para além da abertura de conta já mencionada, de referir

a existência de um desvio negativo, a totalizar 28.657,00 euros.

Ao nível das Despesas de Capital, para além de reajustamentos entre dotações, houve apenas lugar à

redução do total, em 620,00 euros, por forma a acomodar a redução, no mesmo montante, ocorrida na

receita devido ao cancelamento da venda de uma viatura em fim de vida.

Quanto à Aquisição de bens de capital, afere-se um agravamento de 1.304.492,42 euros face ao OM2017,

pese embora o aumento ser de apenas 29.600,00 euros quando comparado com a 3fl R0M2017. O desvio

apurado, comparativamente ao orçamento em vigor, encontra-se repartido pelas componentes

Investimento (+609.035,42 euros) — com destaque para as sub-rubricas Ed,fícios (÷250.09S,00 euros),

Habitações (+232.060,00 euros) e Outros (+93.780,42 euros) — e Bens do domínio público (+695.4S7,00

eu ros).

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

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

aprovado:

quadro iv — comparação entre os montantes pagos e os previstos no PAF, ao nível da Aquisição de Bens de capital

em euros

~ihIk~I~ iM~1~I iIF1~Ie ~ItIflWiH~ ~IIIfl~LIS~I~mmi.
PAF 12.2M.508,o2 2.250.000,00 250,000,00 250.000,00 250.000,00 400,000,00 15.668.508,02

aprovado

Execuç~oe 2.260.447,87 8.740.735,75 1.316.807,35 541.483,02 669.682,74 3.431.960,42 16.961.117,17

Fonte: Controlo Orçamenta! da Despesa — SUAL, Quadro lUdo PAF e 0M2017.

É possível identificar um desvio entre a execução ocorrida (de 2012 a 2016) e a previsão para 2017

(4.a R0M2017) e os valores previstos em sede de PAF (excesso de 1.292.609,15 euros).

A título informativo, e aquando da lfl ROM2017, o município apresentava uma margem de apenas

12.883,27 euros entre o executado (somado à lfi ROM2017) e o estipulado no PAF. Em sede de análise à

3.~ ROM~017, a autarquia registou um total de despesa prevista para o ano corrente ligeiramente inferior

ao apresentado agora (3.402.360,42 euros).

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

Estado para o ano de 2017 (OE2017), no seu artigo 799, que os municípios com contratos de reequilíbrio
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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.9 38/2008, de 7 de março ou da comunicação prevista no n.2 3 do artigo 10.2 da Lei n.2 43/2012, de 28

de agosto (com a redação dada pelo artigo 254.~ do OE2O17).

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

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

apresentadas pelo Município do Nordeste.

III — Parecer

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

sendo uma na receita, por forma a contabilizar os resultados apurados através do FAM e outras duas

na despesa, uma para contemplar o subsídio de morte e a segunda para acautelar a retenção de 21%

de IRC sobre a distribuição de dividendos do FAM assim como, o reajuste da dotação de várias rubricas

e a redução do montante total da receita, em 620,00 euros, por inviabilidade de venda de uma viatura

em fim de vida, com o respetivo reajuste do total da despesa, de modo a garantir um orçamento

equilibrado.

De acordo com o preconizado no artigo 4Q•9 sob a epígrafe Equilíbrio Orçamental no RFALEI, os

orçamentos das entidades do setor local preveem as receitas necessárias para cobrirtodas 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 4A ROM2017 em observância formal ao princípio do equilíbrio

orçamental, uma vez que, e à semelhança do sucedido na revisão anterior, a receita corrente prevista é

de 4.774.534,00 euros e a despesa corrente (3.566.493,00 euros), acrescida das amortizações médias

L1s~
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de empréstimos de médio e longo prazo apuradas pelo município (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

execução.

Não obstante, sobre esta questão podérá 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 2016.

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

da execução orçamental do ano seguinte (n.Q 3 do artigo 40.~, 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.
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ANEXO B

Receitas 4.638.495,00 4275.800,72 362.694,28 4.754.474,00 115.979,00 4.774.534,00 136.039,00 4.774.534,00 136.039,00 4.774.534,00 136.039,00
correntes

Os valores apresentados

1 ost tiversen.noørçamento
Zct05 616.629,00 306.567,55 310.061,45 tiveram por base as regras 616.629,00 0,00 616.629,00 0,00 616.629,00 0,00 616.629,00 0,00

previnionaisdefinidas no
ponto3.3 doPocai.

Os valores apresentados
tiveram no Orçamento

Ml 472.621,00 160.617,38 312.003,62 tiveramporbase seregras 472.621,00 0,00 472.621,00 0,00 472.621,00 0,00 472.621,00 0,00
previsionais definidas no
ponto3.3 doPocai.
Os valores apresentados
tiveram no Orçamento

iMi 81.573,00 80.910,55 662,45 tiveram porbase asregras 91.573,00 0,00 91.573,00 0,00 81.573,00 0,00 91.573,00 0,00
previssonais definidas no
ponto 3.3 do Pocai.
Os valores apresentados
tiveram no Orçamento

Dernma 5.246,00 5.072,67 173,33 tiveram porbane ssregras 5.246,00 0,00 5.246,00 0,00 5.246,00 0,00 5.246,00 0,00
previnionais definidas no
ponto 3.3 do Pocai.
Os vsloresapresentados
tiveram no Orçamento

Outros 57189,00 59.966,95 -2.777,95 tiveram por base as regras 57189,00 0,00 57.189,00 0,00 57.189,00 0,00 57.189,00 0,00
prevlolonaisdefinidas no
oonto3.3 doPocal.
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ANEXO B — Continuaçâo

Os valores apresentados
tiveram no OrçamentoImpostos

2265,00 4.976,23 -2.611,23 tiveram porbaseasregras 2.365,00 0,00 2.365,00 0,00 2.365,00 0,00 2.365,00 0,00indirectos
previ~onalsdefinldas no
ponto 3.3 do Pocal.
Osvalores apresentados

Taxas, multas e tiveram no Orçamento
outras 18.272,00 56.334,25 -38.062,25 tiverarnporbase ssregns 19.304,00 1.032,00 19.304,00 1.032,00 19.304,00 1.032,00 19.304,00 1.032,00
penalidades previdonalsdetinldasno

ponto 3.3 do Pocai.
Osvaiores apresentados
tIveram no Orçamento

Taxas 14.663,00 53.385,80 ‘38.722,80 tIveram por base as regras 14.663,00 0,00 14.663,00 0,00 14.663,00 0,00 14.663,00 0,00
previslonais definidas no
ponto 3.3 do Pocal.

Abertura da Abertura da Abertura da
rubrica rubrica rubrIca Aberturada
coimase coimase coimase rubrica colmas
penalidades penalidades penalidades e penalidadesO cálculo deste valor no

orçamento foi efetuado porcontra- por contra- por contra’ por contra-
tendo porbase os últimos ordenações ordenações ordenações ordenações,

Multas 3.609,00 2.948,45 660,55 4.641,00 1.032,00 , em virtude 4.641,00 1.032,00 ,em virtude 4.641,00 1.032,00 ,em virtude 4.641,00 1.032,00 em vIrtude de
24 mesesque procedemo deestaren de estarem deestarem estarem
m4s da elalsoraçio do

decorrer decorrer decorrer decorrermesmo. -
processos processos processos processosde
de de de contraordenaç
contraorde contraorde contraorde ões.
nações, nações, nações.
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ANEXO B — Continuação

Rendimentos da
propriedade

26.084,00 63,09 26.020,91

Ocálculo deste valor no
Orçamento fel efetuado
tendo por bate osLiltimos
24 mesesque procedemo
mês daelaboraç3odo
mesmo.

27.034,00 950,00

Abertura da
rubrica
renda de
terrenos
em vhtude
de existir
um
arrendame
nto rural,
sendo o
valor da
renda anual
de 950,00€.

27.034,00 950,00

Abertura da
rubrica
renda de
terrenos
em virtude
de existir
um
arrendame
nto rural,
sendo o
valor da
renda anual
de 950,00€.

27.034,00 950,00

Abertura da
rubrica
renda de
terrenos
em virtude
de existir
um
arrend ame
nto rural,
sendo o
valor da
renda anual
de 950,00€.

27.302,47 1.218,47

Na3.arevls3o
procedeu-se
Abertura da
rubrica renda
de terrenos
em virtude de
existir um
arrendamento
rural, sendo o
valorda renda
anual de
950,00€. Na
4,9 revisSo
procedeu-se à
abertura da
rubrica
05.09.99 para
Incluir a
dlstrlbuiç3o
dos resultados
apurados no
FAM, no valor
de 268,47€.
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ANEXO B—Continuaçõo

Munkip& NOWU7E 1.IREVM000ÇAMCflAL 2.’ REVISAOOiIÇAMSJTAL 3’ REVISAOOflÇAMB’flAL 4.’ RIVISAOOFIÇAMENTAL

Valores Valores Valoces Valores ValoresValores aio Des,4ofece Oewfofece Deaioface
previgos Previne 0be,~Io previgos Cbserwçk provigos Obseniaçio previgo,Prevfstoano pesbio face face ao aoDescriçio Orçamento C~sser~oçIo/iuatiflcaçso Orçaliento 1 Orçamento ao Orçamento 1 Orçamento ao Observaflo!

orçamento orçamento JustuficaçioPAF .~revisto Municipal 0,ça’e,~t Justlffraçfo Munldpal °“~° Justlficaçk Municipal
Municipal justificaçio Municipalvinculativo o inicial InTclal Inicial Inicial

2017 2017 2017 2017 revisto ‘2017

Na 1.i Na 1.’
revido revisto
procedeu- procedeu- Na 1.i revisão
se ao se ao procedeu-se
aumento alimento ao aumento
em em em
124.707,00 124.70700 12470700€

Aumento (da rubrica € darubrica da rubrica ter
em FEÇ e FEFe e anulação de

Ovalorapresentado no 124.707,00 anulaçãode anulação de 14a10,00€da
Orçamento derivado mapa (dbi 14.110,00€ 14.110,00€ rubrica
XIX do Orçamento de

FEF e da rubrica da rubrica partlclpaç4
Estado para 2016, tendo-se anulação de participaçã participaçã fixade les em
verificado um aumentoTransferincias 14.110,00€ p finde les p fixa de leS virtude da

52.626,73 significativoface ao 4.039.764,00 darubrlca 4.059.824.00 130.657,00 4.059.824,00 130.657.00 4,059.824,00 130,657,00correntes enivinude emvlrtude entrada.,.,
previsto. Acresce valores

participaçã daentrada da entrada vigor do 0€
relativos ao

pflxade les emvlgordo emvlgordo 201LN2.’
coflnancla.nento de

emvlrtude OE2O1LN 0E2017,N revisão
projetoscomunitárlos da entrada 2.~ revisão 2.! revisão procedeu-se
(P02020 e Procurai) em vigor do procedeu- procedeu- ao aumento de

0€ 2017. seao seao 20.060,00€
aumentode aumentode referentea
20.06o.00€ 20.060,00€ 85%de um
referente a referente a projecto
85%deum 85%deun. candldatoao
projecto projecto P02020
candidato candidato
aoPO2OZO ao P02020
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ANEXO B — Continuação

DC~\LL 1 DIREÇÃO-GERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAI~

Ocálculo deste valor no
Orçamento foi efetuado
tendo por base os últimosVenda de bens 1.643,00 17.178,17 -15.535,17 1.643,00 0,00 1.643,00 0,00 1.643,00 0,00 1.643,00 0,00
24 mesesque procedem o
mésdaelaboraçto do
orçamento.

Na4.! revis9o
procedeu-se à
dlmlnuiç8o deOcálculo deste valor no
263,47€ naOrçamento foi efetuado
rubricatendopor base osúltlmos

Serviços 14,599,00 4,196,27 10.402,73 14.599,00 0,00 14,599,00 0,00 14,599.00 0,00 14,330,53 -268,47 07M2,09.0S24 mesesque procedem o
mêsdaeiaboraç3odo paraequlilbrio

do aumentoorçamento.
verificado na
rubrica
05.09.99.

Ocáiculo deste valor no
Orçamento foi efetuadoVenda de bens e
tendo por base os últimosserviços 43.478,00 31.319,32 12.158.68 46.878,00 3.400,00 46.878,00 3,400,00 46,878,00 3,400,00 46.609,53 3.131,53
24 mesesque procedem ocorrentes
mêsdaelaboraç8o do
orçamento.
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ANEXO B — Continuação

1 AUTARQUIAS LOCADC4~L 1 DIREÇÃO GERAL DAS

27.236,00 30.636,00 5.400,00Rendas 9.944,83 17.291,12

Ocálculo efetuado teve
por base osvaloreadas
renda, dos espa~oa
multiplicados pelo 12
metaL

50,555,00 5.400,00

Abertura da
rubrica
renda do
Parque de
Campismo
em virtude
da ~ertura
do seu
concurso

público.

30.636,00 3,400,00

Abertura da
rubrica
rendado
Parque de
Campismo
em virtude
da abertura
do seu
concurso
público.

3 0. 5 3 6,0 0 3 .400, 0 o

Abertura da
rubrica
renda do
Parque de
Campismo
emvirtude
da abertura
do seu
concurao
público.

Abertura da
rubrica renda
do Parque de
Campiarnoem
virtude da
abertura do
seu concurso
público.

outras receitas 2,500,00 0,00 2.500,00 2,500,00 0,00 2,500,00 0,00 2,500,00 0,00 2,500,00 0,00
correntes

Receitasde capit 1.973.095,00 669,279,62 1.105.815,56 2.011.951,00 58.355,00 2.012.571,00 39.476,00 2.012.571,00 39.476,00 2.011.951,00 36.856,00

Venda de bens 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 020,00 020.00 620,00 620,00 0,00 0.00
de investimento

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

Habitações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Foi anuiadaa
venda do
velcuio em fim
de vida, por

Arremataçã Arremataç8 Arremataç3 bita de
Outros bens de 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 ode 52000 620,00 ode 620,00 620,00 ode 0,00 0.00 p~assiento,
investimento veicuiooeni veicuiosem veiculosem comot&

fim de vida, fim de vida, fim de vida. regvalaricou.se
esta dtuaç3o
assolado a
rubrica
09 .04.01.0 1
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DC’\L DIREÇÂo-cERAIa~AUTARQUIAS

Aumento
em

13.856,00€
da rubrica
FEF em
virtude da
entrada em
vigor do OE
2017 e
abertura da
rubrica
transferênci
as da região
autonoma
dos Açores,
no valor
25.000,00€
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ANÁLISE À 4J REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DO MUNICÍPIO DO NORDESTE 2017

ANEXO B — Continuação

1.973.095,00 869.279,62 1.103.815,38

O Orçamento inciui uma
previsão dos montantes
reiativos aos projetos que
serão objeto de
candidatura ao PRORURAL
e ao P02020

2.011.951,00 58.856,00 2.011.951,00 38.856,00 2.011.951,00 38.856,00 2.011.951,00 38.856,00

Aumento em
13.a56,00€ da
rubrica FEF em
virtude da
entrada em
vigor do OE
2017 e
abertura da
rubrica
transferências
da região
autonOma dos
Açores, no
vaior
25.000,00€

Aumento Aumento Aumento
em em em Aumentoem

Ovaior apresentado no 13.856,00€ 13.856,00€ 13.856,00€ 13.856,00€ da
Orçamento deriva do mapa da rubrica da rubrica da rubrica rubrica FtF em

413.330,00 969.279,62 455.949,62 Xixdapropostade 427.186,00 13.856,00 FEF em 427.186,00 13.856.00 FEr em 427.186,00 13.856,00 FCF em 427.186,00 13.856,00 virtude da

Orçamento de Estado para virtude da virtude da virtude da entrada em
2016. entrada em entrada em entrada em vigordo Ot

vigor doCE vigor do Ct vigordo Ot 2017.
2017. 2017 2n17

1.559.765,00 0,00 1.559.765.00 1.559.765,00 0,00 1.559.765,00 0,00 1.559.765,00 0,00 1.559.765.00 0,00
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DC1\L 1 DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

Pa sIlvos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00financeiros

Ottras receitas
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

de capital
Na2.a Na2.a

. revisão revisão
procedeu- procedeu

Na2.i revisão
sea sea

procedeu-se aabertura abertura
a be rt rara de atadesta destaRsp. não rubricaern

abatidas nos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 1,00 rubricaem 1,00 1,00 rubricaen, 1,00 1,00 virtude de se
virtude de virtude depaganisttos prever urna
se prever se prever reposição não
urna urna

abatida nosrepooição reposição
pagamentos.são abatida nãoabatida

nos nos
~arnentor o~rnentoç
Na2.’ Na2.a
revisão revisão

Na 2 a revi sãoprocedeu. procedeu-
procedeu-seoeã seà
abertura destaabertura aberturaSaido rubricapara

desta desta
;:~:t0 da 0.00 0,00 0.00 austificado nasai(nese 0,00 0,00 1,377.155,42 1,377.155,42 rubr acapara 1.377.155,42 1.377.155,42 rubrica para 1.377.155,42 1.377.155.42 saldode

a ste nor a iso de anoeriores. inorodução introdução gerência

do saldo de do oaldo deinteeração aprovado com
gerência gerência o fecho de
aprovado aprovado contasde
cornofecho comokcho

zoledecontao de contes
de2Ole de 2016

Ativos
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
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ANEXO B — Continuação

Total receita 6,611,590,00 5.145.080,33 1.466.509,67 6.766.425,00 ‘.1,.. 8.164.261,42 1.552.671,42 8.164.261,42 1.552.671,42 8.163.641,42 1.552.051,42

Receitas 4.638.495,00 4.275.800,72 362.694,26 4.754.474.00 z:t,,.~ 4.774.534,00 136.039,00 4.774,534,00 136.039,00 4.774.534,00 136.039,00
corre a

Receitasde 1.973.095,00 869.279,62 1.103.815,38 2.011.951,00 38.856,00 2.012.571,00 39.476,00 2.012.571,00 39.476,00 2.011.951,00 38.856,00
capital

DeuPeasc 3.430.454,00 2.774.101,19 656.352,81 3.546.433,00 . ‘:.:::: 3.566.493,00 136.039,00 3.566.493,00 136.039,00 3.566.493,00 136.039,00
correntet

Aquandoda elaboração
do PAF não foi
consideradoo pagamento
do subsidio de férias, em
virtude de a iegisiação emDespesas como 1.415.960.00 1.388.285,57 27.674,43 vieoràqueia data, o o ter 1.415.960,00 0,00 1.385.460,00 ‘30.500,00 1.375.460,00 ‘40.500,00 1.343.171,00 -72.789,00

pessoal
congelado’. Entretanto

esta medida foi declarada
inconstitucional. Tal
situação foi refletida no
orçamento.

Remunerações
certas e 1,045,207,00 1,071.104,21 -25.897,21 1,045,207,00 0,00 1,024.507,00 -20.700,00 1,009.507,00 .35,700,00 990,007,00 -55,200,00
oermanentes

Abonos
sanáveis ou 66.211,00 51,949,11 14.261,89 0,00 66.211,00 0,00 66.211,00 0,00 66.211,00 0,00 66,211,00 0,00
eventuais
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DC~L 1 DIREÇÃO - GERAL DA~1 AUTARQUIAS LOCAIS

O reforço 0 reforço Orefórço
O reforço dada rubrica da rubrica da rubrica
rubrica emem questlo em questão em questão

deriva das deriva das deriva daa questao
deriva dasnecessldad necessldad neceso idad

Aquisição de necessidades1.051.505,00 635.724,80 414.180,20 0,00 1.091.266,00 39.761,00 es 1.020.568,00 -30.937,00 es 1.083.708,00 32.203,00 es 1.093.155,00 41.650,00
verificadasbens e serviços verificadas verificadas verificadas

para o bompara o bom para obom para o bom
6h ncueionamefuncueiona ftsncusiona ftsncuelona
nto dosmanto dos mento dos mento dos

serviços, serviços, serviços. serviços.

Segurança
social

304.542,00 265.232,25 39.309,15

Aumento por imposiç9o
legal do desconto para a
AOSE, Caixa Geral de
Aposentsções e
incidéncia sobre subsidio
de l~ rias dos descontos.

304.542,00 0,00 294.742,00 -9.000,00 299.742,00 ‘4.500,00 206.953,00 -17.589,00

Na 4.irevisão
procedeu-se à
criação da
rubrica 0102
01.03.04 para
contemplar o
subsidio de
morte no valor
de 2.525,00€
e utilizou-se a
rubrica 0102
02.0 1.21
nesse mesmo
valor para
ansiar essa
abertura.
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DC’\L 1 DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS~

Aquisiç5o de
bens

346.390,00 97.707,66 248.682,34

Deriva desnecessidades
verrificadas para o bom
ftinclonsmento dos
serviços

419.590,00 73.200,00

O reforço
ds rubrica
em quess8o
deriva das
necessidad
es
veriflcadss
para o bom
funcuionsm
ento dos
serviços.

328.482,00 ‘17.908,00

o re~rço
da rubrica
emquest8o
deriva das
necessldad
es
verificadas
para o bom
flinculonam
ento dos
serviços.

344.522,00 -1.969,00

O reforço
da rubrica
em quest8o
deriva das
necess idad
es
verificadas
para o bom
fisncuiona m
ento dos
serviços.

328.865,00 ‘17 .5 25,00

Na 3. 8revis 8°
roce d e u ‘a e

aoreforçoda
rubrica em
quest8o
deriva das
necessidades
verificadas
para o bom
fljncuionamen
todos
serviços. Na
4,e revla9o

procedeu-se
dlminul8o
desta rubrica
para
equilibrara
Incremento na
rubrica 0102
01.03.04 no
valorde
2.528,00€ e
0102
06.02.03.05
no va lar de
57,0°C.
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DC’kL 1 DIREÇÃO-GERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

Aqulslç5o de
serviços

705.11500 539.017,14 166.097,86 671.676,00 692.086,00 -13.029,00

Na 2.1
revisSo
procedeu’
se à
diminuiçâo
desta
rubrica no
valorde
3.540,00€ e
aumento
de
23.600,00€

739.186,00 34.071,00

Na 2.a
revinSo
procedeu’
se à
diminuiçio
desta
rubrica no
valor de
3.540,00€ e
aumento
de
23.600,00€

764.290,00 59.175,00

Na 2.erev~’s9o
procedalFse à
diminuição
desta rubrica
novalorde
3.540,00€ e
aursentode
23.600,00€.

Juros e outros 440.439,00 551.519,17 -111.060.17 516.657,00 76.21a,oo 597.107,00 146.669,00 556.107,00 115.666,00 535.424,00 94.935,00
encargos

Projeção efetuada com
base no piano previsionai
de a mortimçôes do

;z~tt~1te5dbo 203.960,00 237.915,07 -33.955,07 emprestimo noámbitodo 203.960,00 0,00 203.960,00 0,00 203.960,00 0,00 203.960,00 0,00
PAEL aneso aocontrato
visado pelo Tribunal de
Contas.
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Resultantes de
outro
endlvidamento
de médio e
longa prazo

235.979,00 313.604,10 -77.625,10

Projecçãoefetuada com
base noencargos
financeiros dos
em prestimos
contratualizados e
visados peloTribunal de
Contas, cujas as
diferenças resulta mde
spreads médios
negocIados acima dos
spreads previstos no PM.

312.197,00 76,213,00

0 reforço
da rubrica
em questão
deriva da
necess idad
e de
e, bimenta r
o se rv iço d a
divida
relativas ao
a no em
causa dos
empres tim
os a
lnternallzsr
em virtude
da
lnternallusç
Soda
empresa
municipal
HSN, para
visto do
Tribunal de
Contas.

310.637,00 74,653,00

O reforço
da rubrica
em questão
deriva da
necessldad
e de
cablmentar
o serviço da
divida
relativas ao
a no em
causa dos
emprestlm
asa
miem alisar
em virtude
da
Interna lizaç
9° da
empresa
municipal
HSN, para
visto do
Tribunal de
Contas.

279.637,00 43.658,00

O reforço
da rubrica
em questão
deriva da
n ece a a id a d
e de
cabimentar
o se rv iço da
divida
relativas ao
ano em
causa dos
emprestim
os a
interna lisa
em virtude
de
interna lizaç
Soda
empresa
municIpal
HSN, para
visto do
Tribunal de
Cantas.

262.524,00 26.545,00

O reforço da
rubrIca em
questão
deriva da
necessidade
de cabimentar
o se rvlço da
divida
rela Ilvasa o
ano em ca usa
dos
em prestimos
a inuernalizar
em virtude da
interna lização
da empresa
musiclpal
HSN, para
visto do
Tribunal de
Contas.
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de eu rto p ra ao

Transfer&nc,a o 518.728,00 60.713.95 458.014,05 518.72800 0,00 547.33600 20.608,00 525.196,00 6.468,00 562.264,00 43.536,00
correntes

Empresas
públicas 500,00 000 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1,00 ‘499,00
municipais e
intermunicipais

Transferénclas dos
. Acordos de Esecuç8o

Freguesias 120713,00 421,59 120.291,41 celebradoscom asiuntas 120.713,00 0,00 120.713,00 0,00 120.713,00 0,00 120.533,00 -180,00
de Freguesia do Conselho
+Transferencias do
roce nnea me nto eleitoral.

Deriva da muda nça
ocorrida nas
classificações

segurança 200.793,00 0,00 200.793,00 economicassubjacentes 200.793,00 0,00 226.793,00 26.000,00 226.793,00 26.000,00 226.793,00 26.000,00
social

aos progra mas de
emprego promovidos pelo
Governo Regional.

Contempla um valor

Resultantes de residual parajuros de
endividamento 500,00 0,00 ~°°oo mora relativosa

fornecedores cujos 500,00 0,00
pagamentos se
encontravamem mora.

72.510,00 72.010,00 72.510,00 72.010,00 68.940,00 68.440,00
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— --e~ fl~8~ — ~,

~tt,-~
~

—

~ - - —

Necessidade de apoio às
Instituições de apoio

lnstituições sem
137.500,00 55.599,39 81.900,61 social doconcelho implica 136.000,00 -1.500,00 136.000,00 •1.500,O0 115.360,00 -22.140,00 126.006,00 -11.494,00

fins lucrativos
a real~taçâode verbas
para este fim.

Familias 59.222,00 4.692,93 54.529.02 60.722,00 1.500,00 63.330,00 4.108,00 61.830,00 2.608,00 88.931,00 29.709,00

Deriva da mudança
ocorrida nas
classificações

Outras 0,00 0,00 0,00 economicas subjacentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aos programas de
emprego promovidos pelo
Governo Regional.

Subsidlos 0.00 126.000,00 ‘126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reafetaçto de
transferenclas de cs pita 1

Empresas
para subsidios correntes.

públicas
0,00 126.000,00 ‘126.000,00 Ntla: No PAEL esta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

munIcIpais e
diferença fel conulderada

interm unici pais
capital quando era
efetivamente corrente.

Familias 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00
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DCAILL 1 DIREÇÃO-GERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

Dea9eeasde 3.181.136,00 2.351.076.87 330.059.13 3.220.612,00 39.476,00 4.597.768,42 1.416.632,42 4.587.768,42 1.416,632,42 4.597.148,42 1.416.012,42
capital
Aqulsiçlode 2.127.466,00 400.000,00 1.727.468,00 2.126.468,00 -1.000,00 3.440.484,42 1.313.016,42 3.402.360,42 1.274.892,42 3.431.960,42 1.304.492,42
bens de capital

InvestImentos 1.728.145,00 127.931,03 1.600.213,97 1.697.974,00 -30,171,00 1.767.880,42 59.735,42 2.149.380,42 421.235,42 2,337.180,42 609.035,42

Este acréacimoderlvada
p revisão da nece ssld ad e

Terrenos 600,00 0,00 600,00 de ac~ulsiflo de terrenos 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00
para desenvolverprojetos
que R enquadram no
P02020

Outras Essa rubrica engloba
despesas 3.822,00 10.857,69 ‘7.035,69 imposto, taxas e outras 3.822,00 0,00
correntes resti tuiç8es de impostos.

Na 4.erevlsso
procedeu’se à
abertura 0102
06.02.03.05
para
contabilização
da retençâo

26.022,00 22.200,00 26.022,00 22.200,00 32,479,00 28,657,00 de
21%,refrrrnlr
aos
resultados
dlstrlbuidos
do FAM, no
valor de
57,00€.
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~,- - - ~ - ... —a~ ~rrsz -~ — —

~

~!--

Este acréscimo derivada
previuâodanecesddade -

de aquMç3o e reparaç3o
de habitaçõespara

Habitações 16.000,00 0,00 16.000,00 10.290,00 •5.710,00 10.290,00 -5.710,00 290.290,00 274.290,00 248.060,00 232.060,00
alojamento de 1~mllias
carencladas no ámbito do
programado habitaç8o
municipal.

Edificlos 1.609.545,00 80.820,37 1.528.724,63 1.525.680,00 .83.86500 1.544.680,00 .64.865,00 1.584.680,00 -24.865,00 1.869.640,00 250.095,00

NaS.9
re.i~o
procedeu- NaS.* revls3o
se ao procedeu-se
reforço ao reforço
desta deatarubrica
rubrlcaem em 34,000,00
34.000,00 para crlaç3o do

Construções
2.500,00 14.098,81 -11.598,81 1.800,00 -900,00 1.600,00 -900,00 35.600,00 33.100,00 para criaç8o 35.600,00 33.100,00 projeto de

diversas
do projeto beneflciaç5o
de derecreioe
beneflclaç8 bem estar da
ode recreio escola
e bem estar primáriada
daescola Salga
primária da
Salga
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DC1\L R~0’3E~ DÁSAUTARQUIAS LOCAIS

Outros 99.500,00 33.011,05 159.804,00 60.304,0066.488,15

Aumento
da rub rica
material de
transporte
em
viortude da
necessidad
e de se ter
de adquirir
uma
carrinha
para os
serviços
técnivcos
de obras.

230.710,42 131.210,42

Aumento
da rubrica
material de
transporte
em virtude
da
necessldad
e de se ter
de adquirir
uma
carrinha
para os
serviços
técnlvcos
de obras, Na
2.a revis8o
procedeu’
ia ao
acre sclmo
deita
rubrica em
36.000,00+
47.156,42.

238,210,42 138,710,42

Aumento
da rubrica
material de
transporte
em virtude
da
neceosidad
e de se ter
de adquirir
uma
carrinha
para 00
serviços
técn iscos
de obras, Na
2.~ revia3o

procedeu
se ao
acrescimo
desta
rubrica em
36.000,00+
47. 156,42.

193.280,42 93.780,42

Aumento da
rubrica
materiai de
transporte em
virtude da
necessidade
de se terde
adquirir uma
carrinha para
os serviços
técn iscos de
obra Na 2.1
revis3o
procede u’se
ao acrescimo
deita rubrica
em
35.000,00+47.
155,42.

Loca
. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fina nce,ra
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DC”L DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

Bens de dominlo
público

399.323,00 272.068,97 127.254,03 428.494,00 29.171,00

Na2.e
revisão
procedeu
se ao
acrescimo
desta
rubrica em1.652.604,00 1.253.281,00

revisão
procedeu.
se ao
screeclno
desta
rubrica em
600.000.00
+

210.000.00
1,252.980,00 853.657,00

600.000,00
+

210.000,00
4,

394.000.00

1.094,780,00 695,457,00

Na2.! revisão
procede u-se
ao acreecinio
desta rubrica
em
600.000.00 +

210.000,00 +

394.000,00.
Na3.e revisão
procedeu-se à
anulação desta
n’brisa em
34.000,00€.

394.000,00
Na 3.!

revisão
procedeu
seà
anulação
desta
rubrica em
34.000,00€

Transferências
4.131,00 974.188.94 -970.057.94 8,607,00 4.476.00 WALORI 15,607,00 11,476,00 53.731,00 49.600,00 73,631,00 69.500,00

de capital
Em presas
públicas

0,00 974.188,94 -974.188,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
municipais e
intermunicipais

Freguesias 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Associações de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

municípIos
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DC’\L DIREÇÃO - GERAL
AUTARQUIAS LOCA

Monkfpio; N~~DS7t

Valores
Previstos Jk0,8.

Paris). ~ç.n.ato Prtsistoe tio
Munldpal PAÇvlncvl.tlvo

Resultantes de
endivídasnento
decurto rezo

Outras
despesas de
capital

2017

ANEXO B — Continuação

VEte,
Previstos

~wIeÃW
Mupilcipal

2017. revisto

Oesvlo~ — Obrnçfr/JuetIficaflo
previsto

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.1 IIEVISAOOtiÇAMO#AL 2.e RWISÃOOISÇAMB4ML 3.~ REVISAQOILÇAMENTAI. 4.’ RWIS~O~ÇAMV4TAL

Total despesa 5.611.590,00 5.125.178.08 1.486.411,94

3.430.454,00 2.774.101,19 656.352,81

Despesade 3.181.136,00 2.351.076,87 830.059,13

vilar., Valores Valo.,,DeMo face Observaç).. nestas., Qewlo face Cb,erv.çb DeMo face Observas). previstos
—

Orçasiento - ( ~çasnento oqatlent. / aoorçnnto 1 Orç.niento
«~“~° Ju.Uflc.ç$o *4 nicipil Inicial StutftIcaØo Iniciei JiiatdftciØo MtznIdpi

Municipal
17 - 3. revisto 2017 revisto

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

0,00 0,00 .00 00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.767.045,00 155.455,00 8.164.261,42 1.552.671,42 8.164.261,42 1.552.671,42 8.163.641,42 1.552.051,42

3.546.433,00 115.979,00 3.566.493,00 136.039.00 3.566.493,00 136.039,00 3.566.493,00 135.039,00

3.220.612,00 39.476,00 4.597.768,42 1.416.532.42 4.597.768.42 1.416.632,82 4.597.148.42 1.416.012,42

DeMoize
orçanento
Inicial Ju.SIlIcaçIo
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DC’\L 1 DIREÇÃO-GERAL DASAUTARQUIAS LOCAIS

Resultantes de
outro
endivida manto
de médio e
longo prazo

617714,00 669.755,86 -52.041,S6

O re forço da
rubrica eis.
que ut6o
deriva da
necegddad
e de
cabimentar
oaeMçoda
divida
relativas ao
ano em
causa dos
emprestim

ProJeç3o efetuada Com
base naamortlnaç3odot
empréttimoe
contratuallzadon.

653.714,00 36.000,00 709,854,00 92,140,00

o refrrç o da
rubrica em
que ttZo
deriva da
neta nsldad
e de
cabimentar
o ia rvlço da
divida
relativatao
ano em
causa dos
emprestlm
ot a
Internallzar
em virtude
da
internaaluaç
loda
empresa
munIcIpal
HSN, para
visto do
Tribunal de
Contas.

loa ,~54, O O 92.140,00
os a
Internalizar
em vIrtude
da
lnternalizaç
3oda
empresa
municipal
HSN, para
vIsto do
Tribunal de
Contas.

o reforço da
rubrIca em
que ut6o
deriva da
neceaaidad
e de
cabimentar
o serviço da
dIvIda
relativas ao
ano em
causados
empreutim
asa
ii~ te rn alisar
em vIrtude
da
lnternalisaç
ãoda
empresa
munlclpaJ
HSP1, para
visto do
Tribunal de
Contas.

659.734,00 42,020,00

Nas.! revluSo
provedeu’se ao
reforço da rubrica
em queut8o
derivada
necessIdade de
cabimentar o
servIço dadivida
relativan ao ano
em causa dos
emprestlmos a
internalizar tm
virtude da
internalizaç3o da
empresa
municipal HSN,

ara vi ato do
Tribunal de
Contas. Na4.a
revIsão utilizou-
se arubrlcaolo3
10.06.03 para
procederá
aruuia≤io,de
modo a equilibrar
asconuas,da
vendadeveiculo
emfim de vida
que não foi
efetuado o
p~amento.
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ANEXO B — Continuação

DC~\L 1 DIREÇÃO-GERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

0,00 0,00 0,00 4.476,00 4.476,00

Abertura
da rubrica
transferenci
as para
instituições
aansfins
lucrativos.

4.476,00 4.470,00

Abertura
da rubrica
transferenci
as para
instituiç8es
sena fins
lucrativos.

42.600,00 42.600,00

Abertura
da rubrica
transfere n ci
as para
instituições
sena fins
lucrativos.

37.500,00 37.500,00

Abertura da
rubrica
tranoferencias
para
Instituições
sensfins
lucrativos.

Fa mOias 4.131,00 0,00 4.131,00 4.131,00 0,00 11.131,00 7.000,00 11.131,00 7.000,00 36.131,00 32.000,00

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

Activos Coniparticipaçto do
47.400,00 0,00 47.400,00 47.400,00 0,00 47.400,00 0,00 47.400,00 0,00 47.400,00 0,00

financeiros municipio para o FAM.
rassivos

1,002.137,00 976,887,93 25.249,07 1,038.137.00 36.000,00 1.094.277,00 92.140,00 1.094.277,00 92.140,00 1,044.157,00 42.020.00e

Projeçâo efetuada com
base no piano prevNonai
de amortizações do

Resultantes do
384,423,00 307.132,07 77,290,93 empréstimo no fimbito do 384.423,00 0,00 334.423,00 0,00 334,423,00 0,00 384.423,00 0,00

PAEL
PAtO., anexo ao contrato
vizadopeioTribun~ de
Contas.
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