Fundamentos do Orçamento Retificativo 2014
O presente orçamento retificativo visa proceder à incorporação do saldo de gerência 2013, nos
termos do previsto no ponto 8.3.1.4. alínea a) do POCAL. Prevê ainda, introduzir algumas
alterações face ao orçamento inicial aprovado em dezembro de 2013, mantendo no entanto, as
vertentes prioritárias de ação para 2014:

 Prudência nos pressupostos inerentes à projeção das Receitas;
 Rigor nos pressupostos inerentes à projeção das Despesas;
 Controlo da Despesa Corrente, com redução das despesas de funcionamento;

A previsão das Receitas e das Despesas compreendidas neste orçamento retificativo situam-se
em €1.235.597,35 representando, um aumento de €66.757,35 face ao orçamento inicial de
2014, no valor de €1.168.840,00.
Este acréscimo tem por base, em termos globais, as seguintes alterações:
No âmbito da Receita:
 Inclusão do saldo de gerência 2013 – 63.056,15€;
 Inclusão da receita consignada para as eleições - €12.211,20;
 Ajustamento das verbas provenientes da DGAL relativas às remunerações dos eleitos
locais (-8.500€);
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Alterações na Receita
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No âmbito da Despesa:



Diminuição das despesas com pessoal, em cerca de €39.500,00, por força da aplicação
da Norma de redução remuneratória prevista no orçamento de Estado e ainda da
diminuição do pessoal contratado a termo;



Aumento das despesas com aquisição de bens e serviços, reforçando as verbas
destinadas à realização de atividades, conservação e reparação de equipamentos;



Reforço das transferências correntes para apoio a famílias, por inclusão da verba
destinada ao Fundo de Emergência Social;



Reforço substancial das verbas destinadas à aquisição de bens de investimento, no
sentido de incluir a renovação do parque informático da Autarquia, dotar os serviços
de software adequado às necessidades de funcionamento e de gestão;



Reforço das verbas destinadas a obras quer no edifício sede, quer no cemitério;
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Alterações na Despesa

No que se refere às Grandes Opções do Plano, cujo valor total é de €572.447,50 destaca-se o
aumento do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), em €53.110,00, mantendo-se a verba
afeta ao plano de atividades.
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As despesas de funcionamento sofreram um pequeno incremento, proveniente da necessidade
de aquisição de bens e serviços para proceder à gestão e conservação do património da
autarquia. No entanto, face ao orçamento total, estas despesas representam agora menos 2,33%
do que o previsto no orçamento inicial.

O Presidente da Junta
António Gouveia
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