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Mapa de Pessoal

Orçamento e Creia des Opções do Plano para o Ano ? inanceiro de 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

MAPA DE PESSOAL

Para efeitos do disposto no n.° 4 do art.° 29.° da Lei n.°
35/2014, de 20 de junho, juntase o Mapa de Pessoal do Municí pio,
aprovado em reunião da Câmara Municipal de 27 de Outubro de
2016 e sessão ordinária da Assembleia Municipal de 14 de
Dezembro do mesmo ano, o qual no corrente ano foi alterado em
virtude de ter havido redução dos postos de trabalho ocupados.

Câmara Municipal de Nordeste, 31 de outubro de 2017.

A Coordenadora Técnica

~oD~

(Carmélia Medeiros)
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MAPA DE PESSOAL DA CAMA~ MUNICIPAL DE NORDESTE
ti ~‘ Lei n.° 35/2014 de 20 de Junho DE FORMAÇÃO ANO 201

N.° DE POSTOS DE TRABALHO4 ATRIBUIÇÔESICOMPETÊNCIASIACTIVIDADES CARGOICARREIRAICATEG N? DE POSTOS DE ACADEMICA EIOU QUE O ORGÃO CARECE E SE OBSERVAÇÕES
ORlA TRABALHO OCUPADOS PROFISSIONAL ENCONTRAM VAGOS

GABINETE DE APOIO PRESID NCIA
Compete executar as tarefas descritas no artigo 12.° da
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II
Série do Diário da República n.° 6 de 10 de Janeiro de
2011.

GABINETE DE MEDICINA VETERINÁRIA

Secretário

Total

Compete executar as tarefas descritas no artigo 14.° da
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II
Série do Diáflo da República n.° 6 de 10 de Janeiro de Tecnico upenor
2011.

SERVI ODE COMUNICA ÃO E CULTURA
Total

Medicina Veterinária

Assistente Técnico

Total

Comunicação Social

12° Ano

Curso Técnico Profissional
de Informática/Gestão Ní vel

III
Curso Técnico de

Secretariado

1 posto de trabalho
vago por caducidade de
contrato e 1 posto de
trabalho vago por
aposentação

1 posto de trabalho
vago por rescisão de
contrato

1 posto de trabalho
vago por rescisão de
contrato

SERVI OD AC O oCIA

C.mpete executar as tarefas descritas no artigo 16.° da Técnico Superior
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II

Série di Diário da República n.° 6 de 10 de Janeiro de
2011. Assistente Técnico

Total

Pánina 1 ria 4

Recursos Humanos

Curso Técnico Profissional
de Informática/Gestão Ní vel

III

Técnico Superior

Compete executar as tarefas descritas no artigo 15.° da
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II
Série do Diário da República n.° 6 de 10 de Janeiro de
2011.



MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Lei n.° 35/2014 de 20 de Junho ANO 2018

ATRIBUIÇÕESICOMPETÊNCIASIACTIVIDADES 0WC~E~C~ N.° DE POSTOS DE ÁREA DE FORMAÇÃO N.° DE POSTOS DE TRABALHOACADÊMICA EIOU UE O ORGÃO CARECE E SE OBSERVAÇÕES
GORIAS TRABALHO OCUPADOS

PROFISSIONAl. ENCONTRAM VAGOS

Unidade Orgânica Flexí vel
Compete garantir a prestação de todos os serviços de
suporte que assegurem o regular funcionamento dos
serviços municipais e a administração financeira e Chefe de Divisão a) Gestão de Empresas
patrimonial com critérios de racionalidade e eficácia na
afectação de recursos humanos e financeiros _________________________

Sec ãode~.: ‘Iõifte
Total 1

Subunidade Orgânica

Compete executar as tarefas descritas no artigo 20.° da Coordenadora Técnica
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II
Série do Diáflo da República n.° 6 de 10 de Janeiro de Assistente Técnico
2011. 1 Assistente

1 Operacional

______________________ Subunidade Orgânica

Compete executar as tarefas descritas no artigo 21.0 da Coordenadora Técnica
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II
Série do Diário da República n.° 6 de 10 de Janeiro de Assistente Técnico
2011. Assistente

1 Operacional
Total 3

Subunidade Orgânica
Encontrase a

Técnico Superior Gestão de Empresas ocupar o cargo de

___________________ Chefe de Divisão
Compete executar as tarefas descritas no artigo 22.° da

Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II Coordenador Técnico
Série do Diário da República nY 6 de 10 de Janeiro de

2011.
Assistente Técnico

Totat

P:~nin~ 7 rin 4

Curso de Gestão de Redes
Nivel IV

DM5 O ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

$ ão de Pessoal

S. de Contabilidade

1

1

2

3

6Total

1

1

1

1

1

1

1

4



MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Lei n.° 3512014 de 20 de Junho r ANO 2018

ÁREA DE FORMAÇÃO N.° DE POSTOS DE TRASAI.HO
ATRIBUIÇÔESICOMPET NCIASIACTIVIDAD $ CARGOSICARREIRNCATE N. DE POSTOS DE ACADÉMICA EIOU QUE O ORGÃO CARECE E SE OBSERVAÇÕESGORIAS TRABALHO OCUPADOS PROFISSIONAL ENCONTRAM VAGOS

Sec ão de A~ • visionamento

1

Sec de Taxas e Lice as

2

Subunidade Orgânica

Compete executar as tarefas descritas no artigo 23.° da
Coordenador Técnico

Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II 1 Assistente Técnico
Série do Diário da República n.° 6 de 10 de Janeiro de 1

Assistente Técnico
2011. Curso Técnico Profissional

de Turismo Ní vel III

Subunidade Orgânica
Compete executar as tarefas descritas no artigo 24.° da 1

Coordenador TécnicoEstrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II
Série do Diário da República n.° 6 de 10 de Janeiro de 1
2011. 1 Fiscal Municipal

1

otal 4

Sector de’rasouraria

1

3

Compete executar as tarefas descritas no artigo 25.° da 1
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II Assistente TécnicoSérie do Diário da República n.° OdeiO de Janeiro de 1
2011.

Sectõr de Património

Total 4

1

Compete executar as tarefas descritas no artigo 26.° da
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na III

Assistente TécnicoSérie do Diário da República n.° 6 de lO de Janeiro de i
2011.

Total 1

1

1Total

Dánino ‘1 rio 4



MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Lei n.° 35/2014 de 20 de Junho ANO 2018

CARGOSICARREIRAIC N.°• DE POSTOS DE ÁREA DE FORMAÇÃO N.° DE POSTOS DE TRABALHOACADÉMICA EIOU QUE O ORGÃO CARECE E SE OBSERVAÇÕESATRIBUIÇÔESICOMPETÊNCIASIACTMDADES ATEGORIAS TRABALHO OCUPADOS niOmSSIOrw. ENCONTRAM VAGOS

DIVI ODE~ o BRAS RBANISMO
Compete garantir a melhoria da qualidade de vida da
população, no que respeita ao ambiente e gestão integrada
do espaço público e serviços urbanõs descritos no artigo
19.° da Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais,
publicada na li Série do Diário da R

Sec ão de Obras e Rede Viária

Unidade Orgânica Flexivel

Total

Técnico Superior Subunidade O ánicaArquitectu

executar as tarefas descritas no artigo 27.° da Assistente Técnico ~ nal
Orgânica dos Servi

da República~ p na Assistente

Operacional

Sêc ão de Urbanismo e Ambiente
Total 22

18

1 posto de
trabalho vago por

aposentação
4 postos de

trabalho vagos por
aposentação

Subunidade Orgânica
1 posto de

Encarregado trabalho vago por

Compete executar as tarefas descritas ne a~go 28.° da rescisão de
Operacional aposentação 1

Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na III contrato
Série do Diário da República n.° 6 de lide Janeiro de 1 ZVJSLUS U~

Assistente aposentação 1
2011. trabalho vagos por

Operacional rescisão de
contrato e 1

Total
Sectorde Pa tio de Má. umas
Compete executar as tarefas descritas no artigo 29.° da
EstftituraOrgânica dos Serviços Municipais, publicada na II Assistente
Série do Diário da República n.° 6 de 10 de Janeiro de Operacional
2011.

Total

P&,inn AtlaS

3 postos de
trabalho vagos por

aposentação



—~ MAPA DE PESSOAL DA CÂMA~ MUNICIPAL DE NORDESTE

Lei n.° 35/2014 de 20 de Junho ANO 2018 (
ÁREA DE FORMAÇÃO N~ DEPOSTOS DE TRABALHOCARGOSICARREIRAIC N~ DE POSTOS DE ACADÉMICA EIOU QUE O ORGÃO CARECE E SE OBSERVAÇÕESATRIBUIÇÔESICOMPETÊNCIASIACTIVIDADES ATEGORIAS TRAB HO OCUPADOS PROFISSIONAL ENCONTRAM VAGOS

Sêõtor de Armazéns
Compete executar as tarefas descritas no artigo 30.° da
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, publicada na II Assistente

1 1Série do Diáflo da República n.° 6 de 10 de Janeiro de Operacional
2011. 1 lugar prover.

Total 1
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Lei n.° 35/2014, de 20 de junho  ANO 2018

MAPA RESUMO DOS POSTOS DE TRABALHO POR CARGO!CARREIRAICATEGORIA

N.° DE POSTOS DE TRABALHO
CARGOSÍ CARREI RAICATEGORIAS N.° DE POSTOS DE TRABALHO • UE O ORGÃO CARECE E SE OBSERVAÇÕES

OCUPADOS
ENCONTRAM VAGOS

Chefe de Divisão

Técnico Superior (Área de Medicina
Veterinária)

Técnico Superior (Área de Arquitectura)

Técnico Superior (Área de Comunicação
Social)
Técnico Superior (Área de Recursos
Humanos)
Técnico Superior (Area de Gestão de
Empresas)

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Encarregado Operacional

Assistente Operacional

Fiscal Municipal

Secretária

1

1

1

1

1

5

15 4

2 3

43 12

3

1

chefe de Divisão

1 posto de trabalho vago por caducidade de contrato e
1 posto dc trabalho vago por aposentação 2’posto de
trabalho vago por rescisão de contrato

2 postos de trabalho vagos por aposentação e 1 posto
de trabalho vago por rescisão de contrato

~ posTos Qe traOaIno vagos por aposeiliaçao e 1
de trabalho vago por rescisão de contrato e 1 por

f~Iae4móntn a 1 ~ nrnuar

TOTAL 75 19
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CAMARA MUNICIPAL DE NORDEST oglston.°35_

PRAÇA DA REPÚBLICA 9630141 NORDESTE  geral©cmnordeste.pt

Exmo. Senhor

Presidente da Assembleia Municipal
Praça da República — Vila
9630141 NORDESTE

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Data

13122017

ASSUNTO: APRECIACÂO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO DE 2018
(PAE L)

Para efeitos de acompanhar os documentos previsionais deste Municí pio para 2018,

a aprovar por esse Órgão, junto remeto a V. Ex~ a apreciação técnica da DireçãoGeral

das Autarquias Locais sobre os documentos em apreço.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara Municipal

(A~g~ielSoares)



DCAL 1 DIREÇÃOGERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

Sua referência Sua comunicação

Exmo(a). Senhor(a)

Presidente da Câmara Municipal do

Nordeste

Praça da República

9630141 NORDESTE (5. MIGUEL AÇORES)

Nossa referência

02 (02.02.01) 200/08/02 / DRF

ASSUNTO: MUNICÍ PIO DO NORDESTE. APRECIAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTO PREVISIONAIS DO ANO DE

2018 (PAEL).

Na sequência do estabelecido na alí nea b), do n.2 1, do artigo 10.2 da Lei n.2 43/2012, de 28 de agosto,

envia se a V. Exa. a apreciação técnica dos documentos previsionais do ano de 2018 feita por esta Direção

Geral, para os devidos efeitos.

Mais se informa que a apreciação técnica emitida por esta DireçãoGeral deverá acompanhar os

documentos previsionais a apresentar à assembleia municipal.

Com os melhores cumprimentos,

Solicitase que na resposta seja indicada a referência e o n2 do processo

o

r

‘3

o
J

~1’
o
o
co
4
J

o
4

A DiretoraGeral

/r’~2
Sónia Ramalhinho

DGAL 1 Rua Tenente Espanca, n2 22 a 24  1050223 Lisboa
Tel.: 213 133 000 Fax: 213 528 177 E mali: gerai@dgal.gov.pt www.portaiautarquico.dgal.gov.pt



DCAIL DIREÇÃOGERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO ÀECONOMIA LOCAL (PAEL)  Programa 1

ANÁLISE AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍ PIO DO NORDESTE 2018

— Enquadramento

A presente análise dá cumprimento ao preconizado na alí nea b), n.2 l,do artigo 10.2, da Lei n.2 43/2012,

de 28 de agosto, que vincula os municí pios aderentes ao Programa l a submeterá DireçãoGeral das

Autarquias Locais (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 que, de acordo com o estabelecido na legislação em vigor,

designadamente no Plano Oficial de Contabi idade das Autarquas Locais (POCAL) e no Regime

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.9 73/2013,

de 3 de setembro, são:

Grandes Opções do Plano (GOP5)

 Orçamento Municipal para 2018 (OM1018)

Realçase que os documentos previsionais em análise foram elaborados num perí odo em que o REALEI

já se encontra em plena vigência, diploma esse que introduz um reforço progressivo na disciplina

orçamental, no que respeita à vinculação da despesa e da receita a um quadro orçamental plurianual,

às regras de endividamento e à extensão do perí metro de entidades.

lI—Análise do tempí ate de comparação (de acordo com os dados remetidos pelo municí pio em anexo)

O municí pio já beneficiou da bertação da totalidade das verbas inerentes ao empréstimo concedido

no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), no va or total do capital utilizado de

7.610.408,33 euros. Ao financiamento contratado, que ascendeu a 7.611.777,13 euros, foi subtraí do o

montante de 1.368,80 euros referente a duas notas de crédito.

Ressalvase que o Despacho n.2 4500/2013, de 7 de março, publicado no Diário da República, 2fi Série,

n.2 62 de 28 de março, condicionou o empréstimo contratado à celebração prévia de contrato de

Quadro 1 — Empréstimo PAEL

Página 1 de 14
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PROGRAMA DE APOIO ÀECONOMIA LOCAL (PAEL)  Programa 1

ANÁLISE AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍ PIO DO NORDESTE 2018

reequilí brio financeiro no valor de 4.401.020 euros, visado pelo Tribunal de Contas a lide setembro de

2013, tendo o mesmo já sido integralmente utilizado.

Quadro II — Comparação das previsões da receita e despesa
em euros

Valores Previstos
Valores Previstos Desvio face ao

Orçamento
no PAF para 2018 previstoDescrlçio

Municipal 2018
(2) (3)=(2)(J.)

(1)

Total receita 5 706 259,00 5 249 588,11 456 670,89

Receltascorrentes 4 896 431,00 4 362 922,90 533 508,10

Receitasde capital 809 828,00 886 665,21 76 837,21

Total despesa 5 706 259,00 5 221 74906 484 509,94

Despesas correntes 3 769 898,00 2 767 361,25 1 002 536,75

Despesasde capital 1 936 361,00 2 454 387,82 518 026,82

A receita e a despesa prevista no OM2018 apresentam valores superiores aos valores previstos para 2018

no PAF, uma revis~o que ascende aos 456.670,89 euros no lado da receita e 484.509,94 euros no lado da

despesa.

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

Valores Estimados
Descrlç~o

PAF2O18 0M2018

Saldo Global 1 038 554,15 1 059 154,00

Saldo Primário 1 566 647,44 1 541 385,00

Os saldos, global e primário, decorrentes da proposta de OM2018 são positivos, encontrandose ambos

em linha com os estimados no PAF para 2018. O saldo primário ésuficiente para cobrir o serviço da

dí vida (num valor mais favorável comparado com a previsão no PAF).

Importa, no entanto, ressalvar que o saldo global e primário são favoravelmente influenciados pela

previsão de receitas de capital proveniente de transferências no âmbito de participações comunitárias

em projetos cofinancados (montante global de 376.621,00 euros).
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ANÁLISE AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍ PIO DO NORDESTE 2018

Ressalvase que as receitas provenientes da transferência de fundos comunitários, apesar de terem um

maior grau de confiança na arrecadação, sofrem frequentemente atrasos nos pagamentos. Esta

possibilidade de desfasamento temporal introduz um risco no exercí cio orçamental.

11.1  Principais variações no lado da receita

Na previsão das Receitas correntes, apurase um desvio superior que ascende aos 533.508,10 euros, o

que representa um aumento de 12,2% face ao previsto no PAr para o ano 2018.

Contribuem para este desvio, essencialmente, os componentes Impostos diretos — IMI e as

Transferências correntes.

Ao ní vel da rubrica Impostos diretos, o desvio apurado ascende a 359.921,92 euros, desvio este

fortemente influenciado pelo IMI com um desvio superior de 315.134,10 euros. Nos restantes impostos

diretos, os desvios foram bastante reduzidos, comparativamente às estimativas do PAF relativas ao ano

de 2018.0 municí pio refere relativamente ao IMI que “os valores apresentados no Orçamento tiveram

por base as regras previsionais definidas no ponto 3.3 do POCAL.”

Neste âmbito, convém enaltecer que o POCAL determina, na alí nea a) do seu ponto 3.3.11, que a

previsão das “importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem

ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimas 24 meses que precedem o mês da sua

elabora ção, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualização de impostos, bem como dos

regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendose, então, juntar

ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes”.

Nesta sequência, aferese que o municí pio dotou as rubricas dos Impostos diretos, Impostos indiretos e

Taxas, multas e outras penalidades, em consonância com os montantes que decorrem da aplicação da

regra previsional constante da alí nea a) do ponto 3.3.1 do POCAL2.

Neste âmbito, importa referir que apesar da elaboração da proposta de orçamento municipal constituir

um instrumento fundamental para o planeamento e gestão municipal, refletindo as reais expetativas

do municí pio e atender ao máximo rigor e aderência à realidade, existem mecanismos no sentido de

adequar o orçamento ao real cenário de execução orçamental, pelo que, na falta de norma em

Nos termos constantes da $ versão (a mais recente), introduzida pela Lei n.Q 6oAJ2005, de 30 de dezembro.
2 Perí odo de referência: outubro de 2015 a setembro de 2017, inclusive.
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ntrário, as regras previsionais previstas no POCAL deverão prevalecer aquando do exercí cio de

boração. Reajustes às previsões apuradas decorrentes da aplicação das regras previsionais previstas

no POCAL são possí veis, desde que adequadamente fundamentadas.

Relativamente à rubrica Rendimentos de propriedade, o desvio apurado superior, ascende a 17.201,65

euros face ao PAF.

Ao ní vel das Transferências correntes, o desvio apurado, mais elevado comparativamente ao PAF, no

montante de 141.161,92 euros decorre, de acordo com a justificação do municí pio de “O valor

apresentado na Orçamento deriva do mapa XIX do Orçamento de Estado para 2017, tendose verificado

um aumento significativo face ao previsto. Acresce valores relativos ao cofinanciamento de projetos

comunitárias (P02020 e Prorural)”.

No que concerne a Venda de bens e serviços correntes, apurase novamente um desvio superior de

7.098,29 euros. A just ficação apresentada éque o valor apresentado no 0M2013, reflete a média da

receita arrecadada nos ultimos 24 meses que procedem o mês da elaboração do orçamento.

Re ativamente às Receitas de capital, apura se um desvio desfavorável no OM face ao PAF que

ascende a 76.837,21 euros, o que representa uma diminuição de 8,7% face ao previsto no PAF para o

ano de 2018.

No que respeita à previsão orçamental de receitas resultantes da venda de imóveis, o artigo 83.~ da Lei

n.2 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2017 L0E2017) refere que na

elaboração dos documentos previsionais para 2018, os municí pios não podem orçamentar receitas

respeitantes a venda de bens imóveis em montante superior à média aritmética simples das receitas

arrecadadas com a venda de bens imóveis nos últimos 36 meses que precedem o mês da sua elaboração,

constatandose que o municí pio dotou a rubrica em observância à referida disposição legal já que, da

aplicação da média resultaria uma previsão máxima de 15.833,33 euros3, constatandose que o municí pio

não prevê a venda de bens de investimento no ano de 2018.

Relativamente à previsão das transferências provenientes do Orçamento do Estado, aferese que o

municí pio não deu cumprimento ao preconizado na alí nea c), do ponto 3.3 — Regras Previsionais, do

POCAL, tendo colocado na sua proposta de orçamento municipal os valores constantes na Proposta de

3 Perí odo de referência: outubro de 2014 a setembro de 2017, inclusive.
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Lei de Orçamento do Estado para 2018. Acaso aquando da aprovação, os valores aprovados não

coincidam com os da proposta inicial, deverá o municí pio proceder à consequente alteração

orçamental, por forma a conformar a previsão da receita.

No que concerne à rubrica de Transferências de capital, verificase um desvio inferior face ao PAF e que

ascende a 76.837,21 euros. O municí pio argumenta que para 2018 “O Orçamento inclui uma previsão

dos montantes relativos aos projetos que serão objeto de condidoturo ao PRORURAL e ao P02020”.

De notar, uma vez mais, que as receitas provenientes da transferência de fundos comunitários, apesar

de terem um maior grau de confiança na arrecadação, sofrem frequentemente atrasos nos

pagamentos. Esta possibilidade de desfasamento temporal introduz um risco no exercí cio orçamental.

11.2  Principais variações no lado da despesa

Nas Despesas correntes, apurase um desvio bastante superior face ao PAF, no montante de

1.002.536,75 euros. Este desvio representa uma subida de 36,2% face ao estimado no PAF para o ano

de 2018.

No que concerne às Despesas com o pessoal, apura se um pequeno desvio desfavorável face ao PAF, o

qual ascende somente a 3.225,43 euros. Sobre este desvio, o municí pio justifica que “Aquondo da

elaboração do PAF, não foi considerado o pagamento do subsí dio de férias, em virtude de o legislação

em vigor àquela doto, o ter congelado”. Entretanto esta medido foi declarada inconstitucional. Tal

situação foi refletida no orçamento”.

Relativamente à Aquisição de bens e serviços, o elevado desvio desfavorável apurado, que ascende a

714 255,70 euros face ao PAr, deriva essencialmente da componente da aquisição de serviços (desvio

de 490 707,52 euros) sendo a justificação do municí pio: “Deriva das necessidades verificadas para o

bom funcionamento das serviços”.

Ao ní vel dos Juros e outros encargos, verificase um desvio favorável, comparativamente ao PAF, no

montante de 45.862,30 euros. Este desvio, ocorre tanto nos juros resultantes do PAEL, como nos juros

resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo, devido à redução das taxas de juro.

Relativamente à rubrica Transferências correntes, constatase um acréscimo na dotação, face ao que

havia sido inscrito no PAF, no valor de 463.962,77 euros. Para esta situação contribui o aumento nas

transferências para as freguesias e para a segurança social, sendo justificado pelo municí pio pelas

Pagina 5 de 14



DC4IL DIREÇÃOGERAL DÁSAUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO ÀECONOMIA LOCAL (PAEL)  Programa 1

ANÁLISE AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍ PIO DO NORDESTE 2018

“Transferêncios dos Acordos de Execuçõo celebrados com as Juntos de Freguesia do Concelho” e

“Derivo do mudança ocorrida nas classificações económicas subjacentes oos programas de emprego

promovidos pelo Governo Regional”.

No que respeita às Despesas de capital, verificase uma diminuição, face ao previsto no PAF, em

518.026,82 euros. Esta descida traduzse em 21,1%.

Um dos principais enfoques no desvio nas despesas de capital corresponde à rubrica da Aquisição de

bens de capital. Nesta rubrica, o valor previsto no OM2013 está acima do estimado no PAr para 2018

(desvio superior de 426.207,00 euros). Na comparação de 2012 a 2018 destas despesas estimadas no

PAF, com o executado de 2012 a 2017~, acrescendo a projeção do 0M2013, constatase que o executado

(somado com o OM2o18) éinferior ao previsto no PAF no reduzido montante de 542.315,52 euros

(faltando ainda considerar os pagamentos referentes ao mês de dezembro de 2017).

Ao ní vel das Transferências de capital, o montante no OM2013 ébastante inferior ao previsto no PAF

(desvio favorável de 992.672,72 euros). A origem deste desvio éa extinção das transferências para as

Empresas públicas municipais e intermunicipais, que influencia as transferências de capital em

993 672,72 euros.

Relativamente à rubrica Ativos financeiros, verificase que a dotação inscrita para a realização do capital

social do Fundo de Apoio Municipal (FAM) se encontra coerentemente dotada face aos valores

comunicados por esta DireçãoGeral em 26 de setembro de 2014, tendo ainda o municí pio adotado a

classificação económica difundida através da Nota Explicativa — Contabilização da Contribuição dos

Municí pios para o Capital do FAM, do SATAPOCAL. Verificase ainda que, nas GOP’s apresentadas pelo

municí pio, o mesmo procedeu à inscrição da realização das unidades de participação do FAM, não

obstante, esta ação deve estar integrada no Plano Plurianual de Investimentos (PPI).

No que concerne aos Passivos financeiros, constata se um ligeiro desvio desfavorável, face ao previsto

no PAF. O valor deste desvio ascende somente a 1.038,91 euros.

No Anexo A à presente ficha, encontrase reproduzido o template de acompanhamento do orçamento

municipal, com as justificações dos desvios apresentadas pelo municí pio do Nordeste.

No ano de 2017, consideramse os pagamentos reportados atéao mês de novembro, no controlo orçamental da despesa na
apIicaç~o do 511A1 consulta aS de dezembro de 2017.
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III —Análise do cumprimento das medidas previstas em PAEL

No que respeita ao cumprimento das medidas propostas no PAr, designadamente, a aplicação das taxas

máximas de MI , derrama e participação no IRS, as mesmas ainda não foram fixadas para o ano 2017

no Portal da Finanças ,no entanto, o municí pio tem sempre adotado a aplicação das taxas máximas nos

anos anteriores. De acordo com a informação do municí pio, o mesmo pretende a manutenção da

aplicação das taxas máximas para o ano de 2017.

Verificase que foram libertadas as 3 tranches do empréstimo concedido no âmbito do Programa de

Apoio à Economia Local (PAEL), no valor total de 7.610.408,33 euros.

Os encargos com o PAR previstos no mapa “Plano do serviço da dí vida”, disponibilizado pelo municí pio,

encontram se convenientemente assegurados na proposta de OM

De acordo com o preconizado no artigo 40.~ sob a epí grafe Equilí brio 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 amortizacões médias de empréstimos de médio e longo prazo (EMLP).

O municí pio do Nordeste elaborou o orçamento municipal em observância formal a este princí pio, uma

vez que a receita corrente prevista no 0M2015 éde 4.896.431,00 euros e a soma da despesa corrente

(3.769.898,00 euros) com as amortizações médias dos empréstimos de MLP apuradas pelo municí pio

(1.126.533,00 euros) ascende ao valor exato de 4.896.431,00 euros, concluindo se que o municí pio

observa assim formalmente a equação:

Receita corrente? [Despesa corrente + Amortizações médias de EMLPI

Alertase que o equilí brio orçamental se deverá verificar quer em sede de previsão, quer em sede de

execução.

Por memória: A taxa máx ma de IMI passou a ser de 0,45% em detrimento dos 0,50% aplicados nos anos anteriores, por via
do Orçamento do Estado para 2016 que, no capitulo xwi — Impostos Locais, Secção 1 — Imposto Municipal sobre Imóveis,
Art go 161A Alteração ao código do Imposto Municipal sobre Imóveis, veio determinar que o “artigo 112.~ do código do
imposto municipal sobre imóveis (código do (Ml) passa a ter o seguinte redação: alinea c) Prédios urbanos de 0,3% a 0,45%”,
podendo o mun cí pio manter a taxa de 0,50%, conforme preconizado no referido artigo, nos seguintes termos: “Os
Municipios abrangidos por programa de apoio à economia local, ao abrigo da Lei n. ~ 43/2012, de 28 de agosto, ou programa
de ajustamento municipal, ao abrigo da Lei n.0 53/2014, de 25 de agosto, alterada pela Lei ~,e 69/2015, de 16 de julho, podem
determinar que a taxa máxima do imposta municipal prevista no alí nea c) do n.~1 seja de 0,5% com fundamento no sua
indispensabilidade para cumpriras objetivos definidos nos respetivos planas ou programas’.

6 consultado a 6 de dezembro de 2017.
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Não obstante, sobre esta questão poderá o municí pio, em sede de execução (a 31 de dezembro),

enquadrar se num de 2 cenários7:

• Cenário 1: Cumprimento da regra de equi brio orçamental, pois a receita corrente bruta

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

EMLP;

• Cenário 2: A receita corrente bruta cobrada éinferior à soma da despesa corrente paga com o

valor da amortização média dos EMLP, mas tal diferença émenor do que 5% da receita corrente

bruta cobrada no ano de 2017.

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

da execução orçamental do ano seguinte (n.° 3 do artigo 40°, do RFALEI), no qual o desvio verificado

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

Na alçada do princí pio da anualidade e plurianualidade, previsto no artigo 41.~ do mesmo regime

financeiro, o municí pio do Nordeste enquadrou o seu orçamento num Quadro Plurianual de

Programação Orçamental (QPPO) que, de acordo com esta norma legal faz parte do documento que

especifica o quadro de médio prazo para as finanças da autarquia local, definindo ainda que os limites

são vinculativos para o ano seguinte ao do exercí cio económico do orçamento e indicativos para os

restantes, introduzindo a possibilidade de atualização anual.

Verifica se também, que o municí pio do Nordeste cumpriu com os limites previstos no QPPO elaborado

no ano 2017, e que eram vinculativos para o ano seguinte, o ano 2018. 0 montante definido para 2018

no QPPO que acompanhou o Orçamento Municipal de 2017. quer ao ní vel da despesa como da receita,

era de 11.437.970,00 euros. um montante superior aos 5.706.259,00 euros da proposta de orcamento

agora apresentada.

O artigo 4Q•2 do RFALEI expressa, ainda, que os orçamentos das autarquias locais são anuais. No

entanto, a elaboração dos orçamentos deve ser enquadrada em um QPPO e deve ter em conta as

projeções macroeconómicas que servem de base ao Orçamento do Estado. O QPPO consta de

documento que especifica o quadro de médio prazo para as finanças da autarquia local.

7 Nota explicativa do SATAPOCAL sobre a Regra do Equilí brio Orçamenta, disponivel no ortal Autarquico.
flginaSdel4
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Uma vez que poderão ocorrer factos supervenientes, não previstos aquando da elaboração das

projeções para o ano 2018 podendo, assim, alterar os montantes aos quais o municí pio se vinculou em

sede de QPPO, estes montantes só poderão entrar em linha de conta por via de uma revisão ao

orçamento municipal. Uma vez que se pressupõe que as projeções tiveram por base montantes de

execução reais, à data da elaboração do OM ~ bem como, compromissos plurianuais já assumidos,

alterações aos limites vinculados no QPPO exigem que o municí pio sustente e documente

adequadamente os factos.

No que respeita ao dever de publicidade, previsto na alí nea a), n.2 2 do artigo 79.2 do RFALEI, a autarquia

deverá disponibilizar, no respetivo sí tio eletrónico, os documentos previsionais, nomeadamente, a

proposta de orçamento apresentada pelo árgão executivo ao árgão deliberativo.

No que concerne às transferências provenientes do DE, o municí pio dotou o seu orçamento acima dos

montantes previstos no Mapa XIX — Transferências para os municí pios da LOE2O17, no âmbito da

participação dos municí pios nos impostos do Estado, para aquele ano, tendo dotado as mesmas com

referência ao Mapa XIX constante da Proposta de Orçamento de Estado para o ano de 2018, sendo que

esta proposta não se encontra ainda aprovada.

O municí pio do Nordeste apresentou o mapa designado por Plano Plurianual de Investimentos (PPI),

concluindose da sua análise que os investimentos nele inscritos não parecem evidenciar total

similaridade com a previsão apresentada no Quadro XII — Lista de investimentos em curso e previstos,

que integra o PAF pelo que, sugerese um controlo mais apertado, ao ní vel da execução, por forma a

alinhar a mesma com as metas previstas no PAF para restabelecimento da situação financeira a que se

encontra vinculado.

Neste âmbito, prevê a L0E2017, no seu artigo 792, que os municí pios com contratos de reequilibrio ou

planos de ajustamento referidos no artigo 86.~ da Lei n.2 73/2013, de 3 de setembro, não carecem de

autorizacão prévia dos membros do Governo para assumir encargos ou realizar investimentos que não

esteiam previstos no respetivo Dlano de reequilí brio financeiro desde que sela respeitado o limite global

fixado nesse plano para este tiDo de despesas, caso contrário, a sua execução carecerá das autorizacões

exigidas no DecretoLei n.2 38/2008, de 7 de marco, ou da comunicacão 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 0E2017).
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Considerando a execução ocorrida atéfinal de novembro de 2017 e o valor previsto no 0M2013, o

municí pio não excede o limite global fixado no PAF, devendo, no entanto, acompanhar a evolução deste

indicador por forma a respeitar os limites fixados no PAF ou solicitar a autorização extraordinária de

investimentos, se for caso disso.

Incluí da na proposta de orçamento municipal para o ano 2018, consta a tí tulo de responsabilidades

contingentes, o mapa processos judicias pendentes. O municí pio considerou como contingente o valor

de 436.309,36 conforme previsto na alí nea a) do n.2 1 do artigo 46.~ da Lei n.~73/2O13, de 3 de

setembro, bem como, o mapa das entidades participadas previsto na alí nea c) do n.9 2 do mesmo artigo.

Neste âmbito, importa referir que o conceito de passivo contingente émais amplo que o de provisão,

incluindo situações que não sejam alvo de provisão, e que o valor da provisão reflete um julgamento de

valor sobre a probabilidade de encargo e não os encargos potenciais.

Enaltecese que a existência de passivos contingentes poderá implicar um agravamento do risco

orçamental para 2018 e anos futuros. A tí tulo informativo, o montante global das provisões registadas

no fnal do 3.9 trimestre de 2017 totalizava 365.858,16 euros (um valor abaixo dos passivos contingentes

consderados pela autarquia), e as disponibilidades, a ní vel de Caixa e de Depósitos em instituições

financeiras, eram de 1.S45.61O,25~, pelo que o municí pio estaria com uma almofada suficiente para

acomodar a eventual materialização dos montantes provisionados.

Analisando a evolução dos dados do endividamento, observase que o municí pio está favoravelmente

abaixo das metas previstas no PAr no que concerne à redução da sua dí vida. De facto, no final do

32 trimestre de 2017 a dí vida do municí pio éde 12.515.673,91 euros, um valor inferior aos

14.289.573,03 euros previstos no PAF para o final de 2017 ( 1 773 899,12 euros correspondentes

a 12,4%).

A dí vida de curto prazo a fornecedores e outros credores (não contando com empréstimos) é, no final

do 39 trimestre de 2017 de 79123,43 euros9, estando bastante abaixo dos 1617959,53 euros previstos

no PAF para o final de 2017 ( 1538836,10 euros correspondentes a 95,1%).

Fonte: 511A1 — Mapa do Ra anço — 3.~ tr’mestre de 2017, va or abatido de 70.225,78 euros reportados no mapa de
endividamento como divida n~o orçamenta.

Total das dividas identificadas como de curto prazo 8.897,65 euros, acrescida das dividas n~o orçamentais 70,22578 euros.
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O municí pio tem conseguido gerir a dí vida sem que a mesma se refletisse em pagamentos em atraso.

De facto, o municí pio do Nordeste no final de novembro de 20171 não apresenta pagamentos em

atraso, sendo que já não apresenta pagamentos em atraso desde dezembro de 2014.

IV — Apreciação técnica

A evolução do endividamento do municí pio está favoravelmente abaixo do estimado no PAF referente

ao ano de 2017, tanto nas dí vidas de curto prazo, como nas de médio e longo prazo (a dí vida total está

mais reduzida em 12,4% face à estimativa do PAF).

O municí pio do Nordeste elaborou a proposta de 0M2015 em observância forma a regra do equilí brio

orçamental, de acordo com o artigo 40.~ do RFALEI.

Não existe a previsão de receita proveniente de venda de bens de investimento para 2018, cumprindo

o municí pio o previsto no artigo 83.~ da L0E2017.

No que concerne à aplicação das regras previsionais, aferese que o municí pio dotou os agregados

Impostos diretos, Impostos indiretos e Taxas, multas e outras penalidades, em consonância com os

montantes que decorrem da aplicação da regra previsional constante da alí nea a) do ponto 3.3.1 do

POCAL.

De acordo com o artgo 449, o QPPO define os imites para a despesa do municí pio, bem como para as

projeções da receita dscriminadas entre as provenientes do Orçamento do Estado e as cobradas pelo

mun c’pio, numa base móvel que abranja os quatro exercí c os seguintes, sendo os limites vinculativos

para o ano seguinte ao do exercí cio económico do orçamento e indicativos para os restantes. Na

elaboração da proposta de orçamento municipal para o ano 2018, o municí pio deu cumprimento ao

preconizado no artigo 44•9 da Lei n. 2 73/2013, respeitando os limites aos quais se vinculou em sede da

elaboração do QPPO.

De notar que, a execução orçamental deverá ser pautada de tal forma que se obtenham os saldos

orçamentais com os quais o municí pio 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.

‘° Fonte: SIIAL — Mapa de pagamentos em atraso. Perí odo de referência: novembro de 2017.
“ Perí odo de referência: outubro de 2015 a setembro de 2017, inclusive.
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ANEXO A

Mum~: Nord~tc

~taIoces
~ V.loccs

Prensios
. Prensoos no Denso Ora

&SCflÇ*O 4~çamcmao PAF para a ponim
Municipal 2088

2088

Rccdracosscmcs 4896433$ 4362927,88 533500,8)

bsansdsrecms 671 277$ 384 93,4) 269928,92 Os dores ~rescssaIos ameno no Or ancoro borra, porbze a regrzprraisiroasdefmsda ao pooro 33,IO Pod.

Cdl 1(05rn0 163 433$ 385 131$ Os donos ~rrseaii.Ion arrasa no Orçaorsiso narras porbae a rcgsmprr’iosnosaodcfmidm nopoisso 33do Pocd.

CsÍ r 1261kG 82 5~76 13611,21 Os donos ~reseoanIos astrais no Orçaisssso astrais porbae a regrmprrssssooasdefosdanoposso l3sIo Prd.

Ikrrass 77(0(0 3174,13 2613,87 Osstnes~ osalssaarrannoOrçai.rsnnstrauporbaaregraprewsroasdefosdzaopossol3do Ped.

Osssos 39699(0 61 (66,29 1167,29 Os doscs~sreseosaios samoa, no Or aossso narrou porbae a regsnopresioiooasdcfmsda soposso 3316 Pod.

bopossos sidssecios 82752$ 5075,75 37 676,3 Os doncs~,rencoialos arena no Orçoorsso sarnou porbsee no nopresissooasdcfosdamopoaso 3316 Pod.

l’am,mnlnz e oosrspeodalaks 27 809$ 51*91 29658,94 Os dorcs~rcseomlos barra ao Orçanarsso sarnas porbae a regrapreossoonosdofosda soponso 3316 Pod.

Tina 28 864(0 51433,52 33189,52 Os donos ~sreseonaioo arras no Orçasiesio sarnas nor bac a regra prcalssooao dcfmsda no posso 3316 Pod

Moka 6&13J» 3(07,42 3657$ O ejalo desse dor no Orcaseoso foi cfensaio ando por bae osilamos 24 meses opse procedem o mis da elks4n do mesmo.

Reisdimcsms dapropnedaie II ~6$ 68,35 81298,65 O cdeslo desse donos Orçasemso (os efemain ando me bze os álamos 24 meses s1se psocrdrm o mis da eI~osnçiodo mesmo.

Toeferisna eorrenses 4095 233$ 3951071,08 141161,92 O dar ~esendo as Onçasenas demido m~sa XlxdoOnçaaesso de i’3saio pai 2981 senda. arsilieslo um assento mgnificaso (xc a
aroo500 kcreaee dores relasos as eo(aaacsanrosn de propenso eooaasszsos P0353) e Prosmrd)

~‘rssdsdc bens c sesalços eosrenses 39044$ 3191511 7888,29 O deslo deste dosno Orçasemso foi eksssalo ando posbac ossilússos 21 meses ,5sc procedem o misdaeI~or~b,do orçascmso.

Vcsdsde bens 3 943(5) li 521,73 13578,73 O deslo deste dono Oreasesnio (os rí esnalo sondo pos Esse os álamos 24meses qsc procedem o na~ssIaeIdsorçksdo orçasenlo.

Senicos 3 647(0) 4 ~\3) 633,21) O c&nlo desse dar ias Orçasemro (si rí rsosls tudo por Esse os álamos 21 meses pc procedem o mis da eIdsor~ãs do osçnmeaan

Renda 31 4545) II 843,78 213104 O cdeoin efensalo sete por bar a preassis da senda pai os 12 meses de xosdo ecos os dores a cobra por mis.

Onana secciono eonremscs 100,00 0,80 800,80 \dor rcndd dr ~sesosrada mboc.

Rcc&asdcc~án~ 809828$ 886665,21 76&37~

Vcodadebessdemnruomcnm 8$) 0,00 0$

Tesuoooo 8(0) 8,08 0$

lides 8$ 8,08 0$

F4irreios 8(55 0(0 0$

Onssosbrssdemarsmmeos, 0(0) 0(0 0,101

Trassftrimesmde 9usd (09818$ 816665,21 76837,21 O Orçaseman meias nmapsensio doo moosasnes rrlaros ano pro~ms que senis objrsode eandidansra a PRORURM.e as P030)

Fnssdodc Fqsdslsno Hna,ccsro ç1”Ei~ 4332975)) (06665,21 153458,21 O dos ~resemIaio ao Osçancsio densasdomqnsXLX daproposode Orçnonemoo de Essaio pxs3)IR

Assos (macemos 0$ 0$ 0$

Paaeos(macesros 0$ 0$ 0$

Onnemrreensadeeqsd 0$ 0$ 0$

Rep si, ~ada som p1anernos 0$ 0,00 0(0

Tnulnccriu 578639$ 52195)8,11 456670,89 osnficaiommhnesansennosce

Rcceiooconocnms 4896431$ 436292730 633*10

Redsnodeeq~ 089020$ 886665,21 76)37,21
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Valrns
Valotes

P,evistci
Previstcs no 0mb 6cr

Descniçio Orçamento ~servaçio JusúficaØo
Monicipal PAF para topteolim

2808
2008

0mp~aseonent 3769898,88 2767361,25 1892536,75

À~uodo da eI~or~k do PAFEII, í oi coo~der~o o p~noenn, do subsidio & (éamem xiraude de aicgos1x~ em ‘igor ~poeIndaea, ter
~esascomopessod I~l5ll,1 138828547 3225,43

con~l~o. Enmeamiio estaimedadafos declar,Jninconsomciond,TÁ amzb í oi refleodano orcarnenlo.

Bemunenzies ceruse permareones 1012015,1 1 011 104,21 •59 819,31

Ibonos carootis ou erenoaais 62411,1 SI 949,11 II 527,89

Segmmçasocod 3110)9,1 265 23~25 SI 276,75 Aumenso porimposçb Iegd do desconso pnaADSE,Caaa &rd de .~posennzõese bci&ocia sobre subsidio de í énsdosdesconsos.

\qusicb de bens e seroiços 1363715,1 649 459$ 714255,25

Aupsosicb de bens 323 210,1 99661,81 225 518,19 I~nva das necessid~es ,tnhc~as pano bom kucaonaneot, dos seruços

Aupnmck de seinços 1 01) ~5,1 549 i7~48 490787,52 l~nca das oeceaidaies renficaias pano bom kncmowuenso dos reruços

hiros e ouros encargos 482231,1 528 893,30 45462$

Pro1eçã~ e(eniala com base no pimo prensoond & aoornzzies do empresumo no úaibir do P.\EJ, mexem c000ro usado pelo TnbuaÀde
Resulnmsesdo PAR. II 468,1 226 704,IS 36236,75

ComL

Resol~nes de oumo endi,idmucar de Prujecçio efenania com base no encsgos hnmcennos dos empresnmos cooranadizados e nsalospelo Tnbund de Coaras, coalas as dilenencas nesulian
~)448,1 301385,55 .89944,55

médio e lon~ pomo de ~reads médio oe~caados aroma dos ~reads preusnas ao PAF.

Resulrainesde eudandaoeon, & cofio
II 313,1 0,1 II 315,88 Contempla um ‘ilor residud pia unos de mora relauco a losoecedores øajos p~tenios se eac000a,,,1 em mota.

pairo

Trmslerénc,asconears 525 891,1 61 928,23 46312,7?

Empresas públicas mooncapas e
~,1 0,1 100,60

mlermomcfls

Fregueoas 128619,1 430,02 II 888,98 Trmsfenéac,asdos .lcordosde Execoçb celebrados com asJoaras de Fregoesiado Coocelho

Segutmcasocad 23292,1 0,1 282912,88 ~nndamudmçaoconaidaaasclassific~ieseconouicas sob tentes ms programas de emprego pronoosidus pelo G,oemo Regrood.

hsoruiçies sem Aos lucrausos 188910,1 36 711,31 52258,63 >.cessidade de 99oio ~ iosimuiçóes de mpio socid do cuncel,o implica a aeako~i, de urdaz para esk iam.

Famflim 92830,1 4746,84 88043,46 l~nvn da mudarça oconuda nas classilic~ies economicas sobiarentes ms progimoas de emprego promosidos pelo ~remo Regional.

Ooras 0,1 O 6,1

Subsí dios 0,1 118525,1 128525,1

Empresas públicas muoicipús e
0,1 123523,1 128525,88 Reaferxk de rirsí ereocias de c~lrA para subsí dios correut Nooz No PAEL essa daferenca loa conadenada c~arA pmdo eia eka’mnente corrente.

illteimumcpas

Famí aas 0,1 ,1 6,1

Ouros , 0,1

Ouras despesascoarenses 6558,88 II 074,85 4 514,85 Essawbncuenglobaimposio, aras e ouras ressinaiçiesde iasiposios.

v
Monidpno: Nordeste
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DC~\L DIREÇÃOGERAL DAS1 AUTARQUIAS LOCAIS

PROGRAMA DE APOIO ÀECONOMIA LOCAL (PAEL)  Programa 1

a ~ANÁLISE AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍ PIO DO NORDESTE 2018

rdesie

VaIwes
Valores

Preyisl~
Previsi~ no Dm1., he

Dacsiçio Oeçarrtnto ~servaçio Juslií icaçh
Municipal PhFpana a~pmist

201$
201$

Drspesasdecqinal I93636~98 2454387~2 .518136,82

4fJ’nçi’ de bens de c~s~ S76~7,Il0 450 ~$ 436387$

bre,nmenos SI! 231,98 43 ~1I 36830159

Terrenos 0,98 0~0 1,80

hie xrésiooo denn da pre’is1. danecessidale & ap’siçi e repxx1. de hdait~ões para ~o~aoeirn de í aaiba carenciala no ~nbim do prograis
H~iixões 173493,98 0~3 173493,98

de h~aiifl mnnwiØ.

I:difi&s 252075,98 98922,92 161153,98 Esse arréseimo deova da pre ini~ dasecessidale de coa, nc~a,re~iIiixi,e aspnsiç~deedil5csos.

C~osuuções diversa 34 ~2~0 15861,16 18540,88

Onoos 5226I~ 37I3~3 15121,67

mcxi, ~nz ceiFa 0118 0118 8,80

Bens de domí nio público 363976118 386071$ 57 898,41

iasí eréocsade c~sÀ 1010$ 993672,72 •992673,72

Empresa pública monicipase
0,98 993672,72 .993672,72

«n’anis

Fregoe,a 0$ 0,98 0,80

1ssocs~ões de municí pios 0$ 0$ 0$

bsnosoçõ sem fms lncrmvos 0118 0,98 0$

F’ai,ibm 1 (°~P) 0$ l~$

Onsia O8~ 0118 0,80

~iinos financeiros 47498$ 0$ 07 401$ Compaúcip~1. do ninnicipio passo FUI.

Pasivos ~nmccI [os 1811754$ 1018715$ 1830,91

Poojeç~ efemalncon bane no plano preoi~on4 de auoniiz~àes do enipresam000 ~inbiso do P~]3,aieso a, emano osalo pelo Toibnnd de
RemImiesdoI~ii, 3844’J~18 318542,39 6619861

Coa

Reisbainesde nonoendioid,uenm de
627 33l~ 692327,71 •65041,71 Ptojeç~ efemaiacon base n,aiioraa~kn dosempresasniosconaio66raloi.

medio e_oow prazo

Resuliaites de endmdanenio de custo
~ 8$ 1,98

prato

Doara despesa de qond 0$ 0$ 1,98

Tnnidapcsa 5786259$ 5211749$ 484509$

Despesaeonatt 3769890$ 27673614 19825364

Despesa&capinsl 1936361,98 2454387,82 510038,82
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