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I – Enquadramento 
 
De acordo com o previsto na alínea b), do artigo 10.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, os 

municípios que integrem o Programa I ficam obrigados a submeter à DGAL, durante os cinco anos 

subsequentes à assinatura do contrato, os seus documentos previsionais, e eventuais revisões, para 

apreciação técnica, antes da sua apresentação, para aprovação, à assembleia municipal. 

O aumento global da despesa dá sempre lugar a revisão do orçamento, salvo quando se trata da 

aplicação de receitas legalmente consignadas, empréstimos contratados ou nova tabela de 

vencimentos publicada após a aprovação do orçamento inicial1. Na revisão do orçamento podem ser 

utilizadas como contrapartidas, para além das referidas, o saldo apurado (saldo da gerência anterior), 

que as autarquias estejam autorizadas a arrecadar2. Relativamente à integração do saldo orçamental 

da gerência anterior, ressalva-se que a integração do mesmo obedece, obrigatoriamente, à prévia 

aprovação da conta de gerência pelos órgãos competentes para o efeito. 

Pretendendo o município de Moimenta da Beira a inscrição de uma nova classificação económica na 

receita, procedeu o município à elaboração da proposta da primeira revisão ao orçamento municipal 

de 2017, em observância ao preconizado no POCAL. 

 

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

 

À data, o município já beneficiou da libertação da totalidade das verbas inerentes ao empréstimo 

concedido no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), sendo o montante contratado 

igual ao utilizado no valor total de €2.412.487,18. 

                                                           
1
 Ponto 8.3.1.3 do POCAL. 

2
 Ponto 8.3.1.4 do POCAL. 

Início Termo Contratado Utilizado
1ª Tranche

(60%)

2ª Tranche

(20%)

3ª Tranche

(20%)

Quadro I – Empréstimo PAEL

1.447.492,31 482.497,44 482.497,43PAEL
Direção-Geral  

do Tesouro 

e Finanças

2013 2033 2.412.487,18 2.412.487,18

Instrumento
Instituição de 

Crédito

Calendário de Operações Montante da operação

em euros 
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O total da receita e da despesa prevista na primeira revisão ao OM2017, apresentam valores iguais 

aos previstos no OM2017.  

 

Pese embora os saldos global e primário decorrentes da proposta de primeira revisão ao OM2017 

sejam positivos, os mesmos apresentam uma trajetória mais desfavorável face ao PAF. Os saldos 

desta primeira revisão ao OM2017 são iguais, comparativamente aos saldos obtidos no OM2017. 

Afere-se ainda que o saldo primário não é suficiente para cobrir o serviço da dívida (num valor ainda 

menor comparado com a previsão no PAF), quando considerada a amortização do empréstimo de 

curto prazo de 0,5M€. Assim sendo, a verificar-se uma execução de 100% do lado da despesa da 

primeira revisão ao OM2017 e caso não seja arrecadada toda a receita prevista pelo município, 

implicará que a autarquia terá de recorrer aos valores transitados, como o saldo da gerência anterior 

Total receita 13.400.000,00 9.205.725,02 -4.194.274,98 13.400.000,00 0,00

Receitas correntes 9.469.023,16 7.151.525,02 -2.317.498,14 9.469.023,16 0,00

Receitas de capital 3.930.976,84 2.054.200,00 -1.876.776,84 3.929.976,84 -1.000,00

Total despesa 13.400.000,00 8.869.944,45 -4.530.055,55 13.400.000,00 0,00

Despesas correntes 8.400.755,86 6.058.866,72 -2.341.889,14 8.400.755,86 0,00

Despesas de capital 4.999.244,14 2.811.077,73 -2.188.166,41 4.999.244,14 0,00

em euros 

Quadro II – Comparação das previsões da receita e despesa

Valores Previstos 

Orçamento 

Municipal 2017 

1.ª ROM

(4)

Desvio face ao 

orçamento inicial

(5)=(4)-(1)

Descrição

Valores Previstos 

Orçamento 

Municipal 2017

(1)

Valores Previstos 

no PAF para 2017

(2)

Desvio face ao 

previsto

(3) = (2) - (1)

PAF2017 OM2017 1.ª ROM2017

955.692,09 680.362,75 680.362,75

1.053.771,09 830.088,62 830.088,62

Valores Estimados

em euros 

Quadro III – Comparação dos saldos considerando as receitas e despesas efetivas

Saldo Global

Saldo Primário

Descrição
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para fazer face à despesa, ou terá dificuldades no cumprimento do serviço da dívida, o que deixa 

antever uma margem gestionária muito curta no exercício orçamental. 

II.1 - Principais variações no lado da receita 

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

não se verifica qualquer desvio face ao orçamento inicial de 2017. 

Ao nível das Receitas Correntes, também não se verifica qualquer desvio face ao OM2017. 

Nas Receitas de Capital, verifica-se um desvio inferior face ao OM2017 de -€1.000,00. Foi reduzida a 

verba a arrecadar na classificação referente às transferências de capital (rubrica 10.03.07.02 – PDR-

FEADER).  

Nas Reposições Não Abatidas nos Pagamentos, foi inscrita a classificação 15.01.01, no montante de 

€1.000,00 justificando o município: “As reposições não abatidas nos pagamentos abrangem as 

receitas provenientes das entradas de fundos em resultado de pagamentos orçamentais indevidos, 

ocorridos em anos anteriores. Ou seja, neste grupo só se registam as devoluções que têm lugar depois 

do encerramento do ano financeiro em que ocorreu o pagamento. Atendendo à natureza da receita 

proveniente de reposições não abatidas nos pagamentos, para efeitos de elaboração dos documentos 

previsionais, o capítulo económico respectivo, 15 Reposições não abatidas nos pagamentos, não deve 

em regra ser dotado, pelo que, se durante o exercício económico forem detectadas situações desta 

natureza, a autarquia deve proceder a uma revisão do orçamento”. 

II.2 - Principais variações no lado da despesa 

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

não se verifica qualquer desvio face ao orçamento inicial de 2017. 

Apesar de nas Transferências de Capital também não existirem desvios face ao OM2017, a 

componente da Aquisição de Bens de Capital apresenta o valor de €3.120.227,15. 

Atendendo à relevância deste elemento específico da despesa, procede-se a uma análise 

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

aprovado: 
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É possível identificar um desvio entre a execução ocorrida (de 2012 a 20163) e a previsão para 2017 

(1.ª ROM) e os valores previstos em sede de PAF (excesso de €1.890.352,44). 

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

Orçamento do Estado para o ano de 2017, no seu artigo 79.º, que os municípios com contratos de 

reequilíbrio ou planos de ajustamento referidos no artigo 86.º da Lei n.º 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. 

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.º 38/2008, de 7 de março ou da comunicação prevista no n.º 3 do art.º 10.º da Lei n.º 43/2012, 

de 28 de agosto (com a redação dada pelo art.º 254.º da LOE2017). 

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

primeira revisão do OM de 2017, com as fundamentações dos desvios mais significativos 

apresentadas pelo município de Moimenta da Beira. 

III – Apreciação técnica 

O município pretende, na presente proposta de revisão orçamental, a inscrição de uma nova 

classificação económica na receita (15.01.01 – Reposições Não Abatidas nos Pagamentos). 

                                                           
3
 No ano de 2016, consideram-se os pagamentos reportados até ao mês de dezembro, no controlo orçamental da despesa 

na aplicação do SIIAL - Consulta a 08-02-2017. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Fonte: Controlo Orçamental da Despesa – SIIAL e Quadro III do PAF

1.948.783,41 3.120.227,15 18.728.936,10Execução e 1ª ROM 2017
Aquisição de 

bens 
2.637.269,55 3.343.775,43 2.423.386,46 5.255.494,10

Quadro IV – Comparação entre os montantes pagos e os previstos no PAF, ao nível da Aquisição de Bens de Capital
em euros

3.980.000,00 2.055.000,00 1.855.000,00 16.838.583,66PAF aprovado
Aquisição de 

bens 
2.440.000,00 3.328.583,66 3.180.000,00
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De acordo com o preconizado no artigo 40.º sob a epígrafe Equilíbrio Orçamental no RFALEI, os 

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

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

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

O município de Moimenta da Beira elaborou a primeira revisão ao orçamento municipal em 

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

na primeira revisão ao OM de 2017 é de €9.469.023,16 e a despesa corrente (€8.400.755,86), 

acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo apuradas pelo município 

(€417.650,36) ascende ao valor €8.818.406,22, 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 poderá o município, em sede de execução (a 31 de dezembro), 

enquadrar-se num de 2 cenários4: 

 Cenário 1: Cumprimento da regra de equilíbrio orçamental, pois a receita corrente bruta 

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

EMLP; 

 Cenário 2: A receita corrente bruta cobrada é inferior à soma da despesa corrente paga com 

o valor da amortização média dos EMLP, mas tal diferença é menor do que 5% da receita 

corrente bruta cobrada no ano de 2016. 

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

dependente da execução orçamental do ano seguinte (n.º 3 do artigo 40.º, 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 

                                                           
4
 Nota explicativa do SATAPOCAL sobre a Regra do Equilíbrio Orçamental, disponível no Portal Autárquico. 
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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. 

A revisão mantém as questões identificadas no parecer elaborado aquando da análise dos 

documentos previsionais. 
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 Anexo B 

 

Município:

Receitas correntes 9.469.023,16 7.151.525,02 -2.317.498,14 9.469.023,16 0,00

Impostos directos 1.524.735,79 1.241.823,45 -282.912,34 1.524.735,79 0,00

IMI 1.115.873,30 826.678,49 -289.194,81

O valor inscrito no Orçamento da Receita obedece às regras previsionais em 

conformidade com o disposto no ponto 3.3 do Dec. Lei n.º 54/A de 22 de fevereiro. 

(Média dos ultimos 24 meses)

1.115.873,30

0,00

IMT 142.856,72 194.992,40 52.135,68   ""                      ""                              "" 142.856,72 0,00

Derrama 65.340,69 70.000,00 4.659,31   ""                      ""                              "" 65.340,69 0,00

Outros 200.665,08 150.152,56 -50.512,52   ""                      ""                              "" 200.665,08 0,00

Impostos indirectos 300.874,42 20.018,04 -280.856,38   ""                      ""                              "" 300.874,42 0,00

Taxas, multas e outras 

penalidades
62.997,95 202.264,18 139.266,23 62.997,95

0,00

Taxas 59.007,71 192.410,76 133.403,05   ""                      ""                              "" 59.007,71 0,00

Multas 3.990,24 9.853,42 5.863,18   ""                      ""                              "" 3.990,24 0,00

Rendimentos da 

propriedade
521.500,00 898.803,35 377.303,35 Inclui rendas da EDP e Eólicas 521.500,00

0,00

Transferências 

correntes
5.710.040,00 4.074.841,00 -1.635.199,00

O valor inscrito das Transferências Correntes corresponde ao valor do Mapa XIX-

Transferências para os Munícipios, da proposta do Orçamento de Estado para 2017, e 

montante a receber de (transportes escolares, AEC's. Refeições).  Incremento do FEF 

corrente em detrimento do FEF capital conforme orçamento do Estado.

5.710.040,00

0,00

Venda de bens e 

serviços correntes
928.375,00 686.275,00 -242.100,00 928.375,00

0,00

Venda de bens 207.325,00 196.760,74 -10.564,26 Média faturação até Setembro 2016 extrapolado para Dezembro. 207.325,00 0,00

Serviços 679.550,00 463.967,36 -215.582,64 Média faturação até Setembro 2016 extrapolado para Dezembro. 679.550,00 0,00

Rendas 41.500,00 25.546,90 -15.953,10 Média faturação até Setembro 2016 extrapolado para Dezembro. 41.500,00 0,00

Outras receitas 

correntes
420.500,00 27.500,00 -393.000,00

Rendas de 42 Eólicas *10.000 €x2mw €. Estava estimado para os anos 2013, 2014 e 2015 e 

2016. Transitou para 2017.
420.500,00

0,00

Moimenta da Beira 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL de 2017

Valores Previstos 

Orçamento 

Municipal 2017

Valores Previstos 

no PAF para 2017

Desvio face ao 

previsto
Observação / Justificação

Valores 

Previstos 

Orçamento 

Municipal 2017 

(revisto)

Desvio face ao 

orçamento inicial
Observação/JustificaçãoDescrição
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Município:

Receitas de capital 3.930.976,84 2.054.200,00 -1.876.776,84 3.929.976,84 -1.000,00

Venda de bens de 

investimento
45.900,00 0,00 -45.900,00 45.900,00

0,00

Terrenos 44.000,00 0,00 -44.000,00 Venda de Lotes da Barragem do Vilar e Parque Industrial. 44.000,00 0,00

Habitações 300,00 0,00 -300,00 300,00 0,00

Edifícios 400,00 0,00 -400,00 400,00 0,00

Outros bens de 

investimento
1.200,00 0,00 -1.200,00 1.200,00

0,00

Transferências de 

capital
3.384.480,68 2.054.200,00 -1.330.280,68 3.383.480,68

-1.000,00

 Fundo de 

Equilíbrio 

Financeiro (FEF) 

545.390,00 2.054.200,00 1.508.810,00

O valor inscrito das Transferências Correntes corresponde ao valor do Mapa XIX-

Transferências para os Munícipios, da proposta do Orçamento de Estado para 2017.  A 

diferença é explicada pela compensação do FEF Corrente.

545.390,00

0,00

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

Passivos financeiros 500.000,00 0,00 -500.000,00

Empréstimo de Curto Prazo. Não estava previsto no PAEL. Apenas para situções de 

dificuldades de tesouraria pontual. No entanto, caso seja utilizado, será totalmente 

amortizado até 31.12.2017.

500.000,00

0,00

Outras receitas de 

capital
596,16 0,00 -596,16 596,16

0,00

Rep. não abatidas nos 

pagamentos
0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

As reposições não abatidas nos pagamentos abrangem as 

receitas provenientes das entradas de fundos em resultado 

de pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos 

anteriores. Ou seja, neste grupo só se registam as 

devoluções que têm lugar depois do encerramento do ano 

financeiro em que ocorreu o pagamento. Atendendo à 

natureza da receita proveniente de reposições não 

abatidas nos pagamentos, para efeitos de elaboração dos 

documentos previsionais, o capítulo económico respectivo, 

15 “Reposições não abatidas nos pagamentos”, não deve 

em regra ser dotado, pelo que, se durante o exercício 

económico forem detectadas situações desta natureza, a 

autarquia deve proceder a uma revisão do orçamento.

Total receita 13.400.000,00 9.205.725,02 -4.194.274,98 13.400.000,00 0,00

Receitas correntes 9.469.023,16 7.151.525,02 -2.317.498,14 9.469.023,16 0,00

Receitas de capital 3.930.976,84 2.054.200,00 -1.876.776,84 3.929.976,84 -1.000,00

Moimenta da Beira 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL de 2017

Valores Previstos 

Orçamento 

Municipal 2017

Valores Previstos 

no PAF para 2017

Desvio face ao 

previsto
Observação / Justificação

Valores 

Previstos 

Orçamento 

Municipal 2017 

(revisto)

Desvio face ao 

orçamento inicial
Observação/JustificaçãoDescrição
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Município:

Despesas correntes 8.400.755,86 6.058.866,72 -2.341.889,14 8.400.755,86 0,00

Despesas com o 

pessoal
2.973.003,00 2.472.661,00 -500.342,00 2.973.003,00

0,00

Remunerações 

certas e 

permanentes

2.226.501,00 2.055.612,24 -170.888,76
A estimativa, no momento de realização do PAEL contemplava os cortes salariais para 

vencimentos superiores a 1.100,00 €, conforme legislação à data.
2.226.501,00

0,00

Abonos variáveis 

ou eventuais
38.000,00 41.286,59 3.286,59 38.000,00

0,00

Segurança social 708.502,00 375.762,17 -332.739,83

Acréscimo resultante do aumento da contribuição da entidade patronal, para a SS 

(22,30% - 23,75%) e CGA (15% - 20%), bem como do efeito da reposição de parte dos 

cortes salariais. À data as taxas eram significativamente inferiores.

708.502,00

0,00

Aquisição de bens e 

serviços
4.466.903,82 2.639.150,71 -1.827.753,11 4.466.903,82

0,00

Aquisição de bens 1.416.927,47 654.753,23 -762.174,24
O valor orçamentado é superior ao Plano, devido essenialmente ao acrescimo do custo 

suportado com a aquisição de água.
1.416.927,47

0,00

Aquisição de 

serviços
3.049.976,35 1.984.397,48 -1.065.578,87

O valor orçamentado é superior ao Plano, devido essenialmente ao acrescimo do custo 

suportado com a aquisição de serviços de águas residuais, RSU, e Transportes Escolares, 

Eletricidade.

3.049.976,35

0,00

Juros e outros 

encargos
149.725,87 98.079,00 -51.646,87 149.725,87

0,00

Resultantes do 

PAEL
45.619,32 67.116,30 21.496,98

A diferença positiva é explicada essencialmente pelo facto de o Municipio ter realizado 

uma amortização extraordinária no valor de 727.457,66 €, dái o valor dos juros ser 

inferior.

45.619,32

0,00

Resultantes de 

outro 

endividamento de 

médio e longo 

prazo

9.960,50 28.100,60 18.140,10 9.960,50

0,00

Resultantes de 

endividamento de 

curto prazo

94.146,05 2.862,10 -91.283,95
Juros imputados por fonecedores, superiores aos previstos. Neste montante estão 

incluídos o valor de 1.000,00 € previsto com os juros do empréstimo de curto prazo.
94.146,05

0,00

Moimenta da Beira 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL de 2017

Valores Previstos 

Orçamento 

Municipal 2017

Valores Previstos 

no PAF para 2017

Desvio face ao 

previsto
Observação / Justificação

Valores 

Previstos 

Orçamento 

Municipal 2017 

(revisto)

Desvio face ao 

orçamento inicial
Observação/JustificaçãoDescrição
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Município:

Transferências 

correntes
787.156,28 824.063,02 36.906,74 787.156,28

0,00

Empresas públicas 

municipais e 

intermunicipais

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

0,00

Freguesias 248.056,28 210.351,77 -37.704,51 O valor orçamentado é superior ao Plano. 248.056,28 0,00

Associações de 

municípios
100,00 115,22 15,22 100,00

0,00

Instituições sem 

fins lucrativos
341.000,00 567.048,55 226.048,55 341.000,00

0,00

Famílias 126.000,00 95,91 -125.904,09 O valor orçamentado é superior ao Plano. 126.000,00 0,00

Outras 72.000,00 46.451,56 -25.548,44 O valor orçamentado é superior ao Plano. 72.000,00 0,00

Subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empresas públicas 

municipais e 

intermunicipais

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

0,00

Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Outras despesas 

correntes
23.966,89 24.913,00 946,11 23.966,89

0,00
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Valores Previstos 

Orçamento 

Municipal 2017

Valores Previstos 

no PAF para 2017

Desvio face ao 

previsto
Observação / Justificação

Valores 

Previstos 

Orçamento 

Municipal 2017 

(revisto)

Desvio face ao 

orçamento inicial
Observação/JustificaçãoDescrição



 
 

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

ANÁLISE Á 1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  
DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 2017 

Página 11 de 12 
 

 

Município:

Despesas de capital 4.999.244,14 2.811.077,73 -2.188.166,41 4.999.244,14 0,00

Aquisição de bens de 

capital
3.120.227,15 1.855.000,00 -1.265.227,15

Estão contemplados investimentos superiores ao previsto, explicados em parte pela 

possibilidade de adesão aos incentivos previstos no programa Portugal 2020.
3.120.227,15

0,00

Investimentos 3.060.227,15 1.855.000,00 -1.205.227,15 3.060.227,15 0,00

Terrenos 70.000,00 60.192,36 -9.807,64 70.000,00 0,00

Habitações 45.250,00 13.678,37 -31.571,63 45.250,00 0,00

Edifícios 757.500,00 524.768,19 -232.731,81 757.500,00 0,00

Construções 

diversas
1.451.459,45 1.122.387,84 -329.071,61 1.451.459,45

0,00

Outros 736.017,70 133.973,24 -602.044,46 736.017,70 0,00

Locação financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bens de domínio 

público
60.000,00 0,00 -60.000,00 60.000,00

0,00

Transferências de 

capital
698.654,24 336.166,21 -362.488,03 698.654,24

0,00

Empresas públicas 

municipais e 

intermunicipais

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

0,00

Freguesias 391.000,00 134.466,48 -256.533,52 391.000,00 0,00

Associações de 

municípios
154.654,24 100.849,86 -53.804,38

Inclui transferências superiores aos valores previstos no PAEL para as Associações de 

Municipos do Vale do Távora e Douro Sul. 
154.654,24

0,00

Instituições sem 

fins lucrativos
138.000,00 100.849,86 -37.150,14 138.000,00

0,00

Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras 15.000,00 0,00 -15.000,00 15.000,00 0,00
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Município:

Activos financeiros 81.625,00 0,00 -81.625,00 Valor a transferir para o FAM (71.625 €). Não estava previsto no PAEL 81.625,00 0,00

Passivos financeiros 1.098.737,75 619.911,52 -478.826,23 1.098.737,75 0,00

Resultantes do 

PAEL
80.828,64 101.113,22 20.284,58

A diferença positiva é explicada essencialmente pelo facto de o Municipio ter realizado 

uma amortização extraordinária no valor de 727.457,66 €, daí o valor das amortizações 

posteriores serem inferiores.

80.828,64

0,00

Resultantes de 

outro 

endividamento de 

médio e longo 

prazo

517.909,11 518.798,30 889,19 517.909,11

0,00

Resultantes de 

endividamento de 

curto prazo

500.000,00 0,00 -500.000,00

Empréstimo de Curto Prazo. Não estava previsto no PAEL. Apenas para situções de 

dificuldades de tesouraria pontual. No entanto, caso seja utilizado, será totalmente 

amortizado até 31.12.2017.

500.000,00

0,00

Outras despesas de 

capital
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Total despesa 13.400.000,00 8.869.944,45 -4.530.055,55 13.400.000,00 0,00

Despesa corrente 8.400.755,86 6.058.866,72 -2.341.889,14 8.400.755,86 0,00

Despesa de capital 4.999.244,14 2.811.077,73 -2.188.166,41 4.999.244,14 0,00
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