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NOTAA PRÉVIA
Nos ttermos do artigo
a
31.º da Lei n.º 553/2014, de
e 25 de agosto, na sua redação atual, a
propo
osta de orçamento dos municípios
m
ccom PAM esttá sujeita a parecer
p
prévvio do FAM, o qual
incidee sobre a co
onformidade
e da propossta com as medidas e obrigações nele previstas, a
análise de susten
ntabilidade de
d médio e loongo prazo e a identifica
ação de riscoos orçamenttais.
Nestee sentido, entende‐se ser de ressallvar que não
o se trata de uma apreeciação quan
nto ao
respeeito pelas reegras previsiionais estabbelecidas porr lei, designadamente nna lei de fin
nanças
1
locaiss ou no POC
CAL , não de
evendo assim
m o presentte parecer ser entendiddo como qua
alquer
validaação do FA
AM quanto à observânccia daquelass regras, um
ma vez quee esta aprecciação
perteencerá a ou
utras sedes, nomeadam
mente à da fiscalização sucessiva, cabendo assim à
autarrquia total reesponsabilida
ade pela suaa boa aplicação.
O PAM do Município de Paço
os de Ferreiraa, aprovado no primeiro semestre dee 2017, teve como
o os cenários macroeconnómicos existentes no exercício
e
de 2016. Tend
do em
base de previsão
o económico nacional dee 2016 e 201
17 revisto em
m alta, traduuzida na presstação
contaa o contexto
de co
ontas de 201
16 da genera
alidade dos m
municípios portugueses, é previsível que as execcuções
orçam
mentais paraa 2018 sejam
m superiores aos montanttes previstoss em PAM.
Nas p
previsões do PAM é expe
ectável que anualmente seja apurad
do um saldo total significcativo,
resulttante das exxecuções orçamentais annuais, criando
o um excede
ente a ser applicado na redução
da díívida do Mun
nicípio, respe
eitando o ceenário de susstentabilidad
de definido. Na elaboraçção da
propo
osta de orççamento, o Município está vinculaado às regrras e princíípios orçamentais
definidos na Lei em vigor, nomeadamennte, quanto ao princípio do equilíbrrio orçamenttal, as
ento é
receittas inscritas deverão prever todas aas despesas,, o saldo tottal proposto em orçame
nulo.
É ainda de salien
ntar e agrad
decer a dispoonibilidade e colaboraçã
ão do Municcípio no envvio de
diversos esclarecimentos solicitados pelo FAM.

1

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e Deccreto‐Lei n.º 54‐A/99 de 22
2 de fevereiiro, nas suas atuais
redaçções.

ONFORMIDADEE DA PROPOSTA DE ORÇAM
MENTO MUNIC
CIPAL (OM) PARA 2018 CCOM AS MEDIDAS E
I. CO
OB
BRIGAÇÕES PREEVISTAS NO PA
AM

As m
medidas e obrigações previstas nno PAM reffletem‐se quantitativam
mente em metas
orçam
mentais, tanto do lado da
d receita c omo da desspesa municipal, resulta ndo em objetivos
quanto ao saldo (poupança) a obter tenddo em vista, nomeadamente, asseguurar o pagam
mento
m o emprésttimo contraíddo ao abrigo
o da assistên
ncia financeirra concedida
a pelo
dos eencargos com
FAM bem como reduzir
r
o rácio da dívida ttotal do mun
nicípio nos te
ermos prograamados.
Estan
ndo o PAM em fase de
e execução, o Municípiio de Paços de Ferreiraa elaborou a sua
propo
osta de orçaamento para
a 2018 com
m base nos objetivos
o
insscritos no PA
AM para 20
018. A
preseente análise, no que resp
peita à despeesa não pode
erá de deixarr de ter idênttico pressuposto.
Nos Q
Quadros 1 e 2 infra, os quais se appresentam em
e detalhe nos
n Anexos 1 e 2, constta um
resum
mo comparaativo entre o PAM e a pproposta de OM para 2018 dos prinncipais agregados
orçam
mentais na reeceita e na despesa.
d
Quadro
o 1 – Comparaçãão de montantes previsionais da rreceita (resumo)

Figura 1 – Principais agregadores da recceita

Receiita
Em teermos globaais, a receita efetiva preevista é supe
erior em cercca de € 1,7 M à constan
nte do
PAM (Quadro 1), o que repre
esenta um accréscimo de cerca de 6,7
7% (Figura 1)), sem prejuízo de
algum
mas diferenças quando se efetua a annálise em terrmos da sua composiçãoo (Anexo 1).
Em cconcreto, no
o PAM considera‐se quee a receita a arrecadar seja proven iente, com maior
relevância, de IM
MI, IUC, IMT, derrama, reendimentos de proprieda
ade, transferrências corre
entes,
orrentes bem
m como as transferências de capital,, enquanto o OM
vendaa de bens e serviços co
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nta numa previsão
p
de montantes superiores a arrecadaar em termo
os de
para 2018 assen
p
, transferênccias corrente
es e transferê
ências de cappital.
rendiimentos de propriedade,
A recceita correntee inscrita na proposta dee OM para 20
018 do Município de Paçços de Ferreira, no
monttante de € 22.760.739, correspondde a uma diminuição de
e cerca de € 0,7 M, face ao
previsto em PAM, traduzindo
o um decrésccimo previsio
onal de 3,0%.
Relattivamente à receita de capital,
c
inscr ita na referida proposta
a de orçame nto municip
pal, no
monttante de € 1.538.227, corresponde a um acréscim
mo face ao previsto
p
no PPAM, em cerrca de
€ 1,5 M, significan
ndo também
m um acréscim
mo prevision
nal de 7,9%.
A recceita total co
onstante na proposta dde orçamento, tem como base o vaalor executado no
exerccício de 2016
6 (Controlo Orççamental da Reeceita – SIIAL – Prestação de Contas
C
de 2016)), no montan
nte de
€ 43..857.500, e corresponde
e a uma varriação de accréscimo facce ao PAM aajustado de 1,9%
(€ 0,88 M).
no montante de
De reeferir que o PAM foi ajustado naa rúbrica de
e passivos financeiros,
f
€ 17.9962.225,12, correspondendo às trannche que o Município irrá provavelm
mente receb
ber do
FAM por conta do
o Contrato de Empréstim
mo e de Assisstência Finan
nceira em 20018.
De saalientar aind
do municípiio nos
da que a refe
erida propossta, no que respeita à participação
p
impostos do Estaado, está de acordo com
m o MAPA XIX anexo à proposta de LLei do Orçam
mento
do Esstado para o ano de 2018
8.

Quadro
o 2 – Comparaçãão de montantes previsionais da ddespesa (resumo
o)

Figura 2 – Principais agregadores da despesa
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Despesa
No qu
ue se refere à despesa, o seu total, nno montante
e de € 43.857
7.500, é supeerior à previssta no
PAM,, para o exeercício de 2018,
2
em ceerca de € 1,,6 M (Quadro 2), correespondendo a um
aumeento de 3,9%
% (Figura 2).
De referir que o PAM, do
o lado da ddespesa, tam
mbém foi ajustado
a
no montante de €
d
com
m aquisição de
d bens de capital, refeerente a dívidas a
17.9662.225,12, ao nível da despesa
credo
ores, e passivos financeiros a serem
m pagas no âmbito do Contato
C
de Empréstimo
o e de
Assisttência Financeira.
No qu
ue respeita a despesa effetiva, o monntante previssto no OM tem um acrésscimo de cerrca de
€ 1,7 M relativo à previsão do PAM ajusttado para o ano de 2018
8, compensaado em parte
e pela
previsão de acrésscimo de receita (rendim
mentos de pro
opriedade e transferênciias de capital).
A desspesa corren
nte inscrita na
n proposta de OM paraa 2018 do Município de PPaços de Ferrreira,
no m
montante de € 25.584.339, correspoonde a um aumento de
e cerca de € 1,0 M, face ao
previsto em PAM
M, traduzindo
o um acrésci mo prevision
nal de 3,9%. A despesa ccorrente prim
mária,
com um montan
nte previsto de € 21.2002.039, corre
esponde a uma
u
diminuuição de cerrca de
€ 0,2 M, face ao previsto
p
em PAM, traduzzindo um deccréscimo pre
evisional de 11,0%.
De saalientar que, em relação ao previsto no PAM parra o ano de 2018, se verrifica um aum
mento
de deespesa correente nos agrupamentoss de despesaas com o pe
essoal, de ccerca de € 1,2
1 M,
transsferências co
orrentes, de cerca
c
de € 0,,8 M, outrass despesas co
orrentes, de cerca de € 0,3
0 M,
d € 1,2 M,, em relação
o aos valore
es inscritos em PAM pa
ara os
e juros encargoss, de cerca de
agrup
pamentos 01
1, 03, 04 e 06.
0 A despessa prevista com
c
aquisiçã
ão de bens e serviços no OM
para 2018 apreseentam um va
alor inferior,, em cerca de € 2,5 M, face ao monttante previsto em
PAM..
Relattivamente à despesa de capital, inscrrita na referida proposta
a de orçameento municip
pal, no
monttante de € 18
8.273.161, corresponde a um aumen
nto face ao previsto
p
no PPAM, em cerrca de
€ 0,6 M, significan
ndo também
m um acréscim
mo prevision
nal de 3,9%.
No qu
ue respeita ao
a serviço da
a dívida, prevvista no OM para 2018 em
e € 13.530..101, corresp
ponde
a um aumento dee cerca € 1,1 M, face ao PPAM, significcando um acréscimo de 99,1%.
Destee modo, salieenta‐se que a despesa tootal prevista
a, apesar de superior ao previsto em
m PAM
para o exercício de 2018
8, está com
mpensada, em
e parte, pelo acrés cimo de re
eceita
ncialmente originada pelo aumentto das transsferências de
d capital e rendimentos de
essen
proprriedade, estaando a receiita e a despeesa devidam
mente equilib
bradas.
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que se refeere aos obje
etivos orçam
mentais con
nstantes nass mediadas de consolidação
No q
orçam
mental anexo
os ao PAM, doravante
d
m
medida(s), o orçamento
o
do município para 2018:
aa) Asseguraa o cumprimento da meedida de maxximização da
a receita, noo que se refe
ere às
taxas, mu
ultas e outras penalidaddes, com um
m aumento de cerca dee € 16,4 m face
f
à
previsão do PAM pa
ara 2018, beem como ao
os rendimenttos de proppriedade, com
m um
e € 1,1 M, e na venda de bens e serviços corrrentes, com
m uma
aumento previsto de
diminuiçãão de cerca de € 1,2 M
M, estando in
nscrita na re
eceita corrennte um mon
ntante
inferior em
e cerca de € 0,7 M facee ao PAM, devendo assim
m o Municíppio desenvolver as
medidas necessária de
d forma a asssegurar a medida
m
prevista no PAM;;
b
b) Relativam
mente às desspesas com ppessoal, veriifica‐se um aumento
a
de despesa em cerca
de € 1,2 M,
M devendo assim o Mu nicípio desenvolver as medidas
m
neceessária de fo
orma a
assegurar a medida prevista
p
no PPAM;
c) Sobre a medida
m
de racionalizaçãão da despessa nos consu
umos interm
médios, veriffica‐se
que exisste uma dim
minuição dee cerca de € 2,5 M face ao moontante pre
evisto,
correspondendo a um
m decréscimoo de 27,0%.
Figura 3 – Decomposiçãão dos saldos

Saldo
os orçamentais
A perrspetiva do FAM é que os municípioos aderentess a Programas de Ajustaamento Mun
nicipal
(PAM
M) devem geerar exceden
ntes orçameentais que permitam
p
a redução graadual do ráccio da
dívidaa total por fo
orma a que esta
e se venhha a situar ab
baixo do limiar legalmentte previsto, sendo
este indicador, no atual enquadramentoo, considerad
do como críttico em term
mos da análise da
ue, no entan
nto, esta só se poderá avaliar
a
susteentabilidade das finanças autárquicaas, sendo qu
numaa perspetiva dinâmica e não
n merameente estática (cf. ponto II).
Os desvios verifiicados em termos
t
de ssaldo primário e efetivo
o, refletem uma reduçã
ão da
nte, face ao pprevisto no PAM.
P
despeesa estruturaal, em cerca de € 1,2 M e € 10,3 m, respetivamen
No entanto, o saaldo total ap
presentado, cumprindo o princípio de equilíbrioo orçamental em
nscritas deverão prever toodas as desp
pesas previsttas, é nulo.
que aas receitas in
Trataando‐se de saldos pre
evisionais, ttendo como
o referência
a o princíppio do equilíbrio
orçam
mental, deve
erá o Município, em sedde de execuçção, condicio
onar a despeesa face à re
eceita
cobraada garantin
ndo os saldoss previstos eem PAM.
Confo
orme referid
do no parággrafo anteriior, as mediidas constan
ntes no PAM
M e as prevvisões
descrritas nos an
nexos na viigência do contrato de
e empréstim
mo, visam ggerar exced
dentes
orçam
mentais paraa a redução gradual doss rácios da dívida. O orça
amento apreesentado, esstá de
acord
do com o ob
bjetivo definiido para o e xercício de 2018,
2
no enttanto, deverrão ser garan
ntidos
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evantes porr forma a qu
ue a trajetórria de reduçção da dívida
a seja
os exxcedentes prrimários rele
susteentável (cf. pontos II e III infra), e quee acompanhe
e as previsõe
es do PAM.

II. AN
NÁLISE DE SUSTTENTABILIDAD
DE DE MÉDIO E LONGO PRAZO
O
Encarrgos plurianuais
Quan
nto a esta matéria,
m
o Município
M
rem
meteu ao FA
AM as Grandes Opçõess do Plano (GOP),
confo
orme quadro
o infra.
Assim
m, e analisan
ndo a despesa constantee das GOP (Quadro 3) verifica‐se
v
quue a despesa não
ultrap
passa os tettos previstoss no PAM, paara o ano de
e 2018, fican
ndo também
m abaixo do limite
previisto para o ano
a de 2019 e seguintes..

Quaadro 3: Monttantes previssionais GOP
P
(m
milhares de euross)
OM 2018
2

2018
41.762.548,0

Grand
des Opções do Plano
P
(GOP)

2019
18.221.314,0

2020
10.183.714,0
0

2021 e seg.
6.931.593,0

Análiise de susten
ntabilidade da
d dívida
Ajusttado o modeelo de análise
e quanto à t rajetória da dívida incorporando a pprevisão consstante
O 2018 (Figura 4), ressulta ser neccessária a previsão da ggeração de saldos
s
da prroposta de OM
primáários significcativos, uma vez terminaada a fase de
d consolidação da dívidda com recursos à
assisttência financceira. Com esse
e
reforço, o prazo parra correção do
d rácio da ddívida em diireção
ao lim
miar legal fixaa‐se nos 2 an
nos no cenárrio central.
Salien
nta‐se que estes
e
cenáriios são elabborados considerando o ano de 20018, pelos valores
inscriitos na prop
posta de OM
M para essee ano, e pro
ojetando parra os anos sseguintes o saldo
primáário daqui reesultante (em termos ajjustados), po
odendo este
e variar conssoante a evo
olução
da taxa de juro e//ou a da rece
eita municip al.
Refiraa‐se que a prrojeção da dívida total doo município,, para o final de 2018, ressultaria num
m rácio
aproxximado de 22
20%, tem em
m conta os vaalores inscrittos.
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c
o acima reeferida, de salientar que, dados os ajustam
mentos
Para além da consideração
nício do conttrato de emppréstimo, se considera se
er de avaliar a possível re
evisão
decorrrentes do in
dos vvalores inscriitos para os anos seguinttes no sentid
do estrito de
e acomodar aas variações daqui
decorrrentes.

aços de Ferre
eira num cennário de políticas
Figurra 4 ‐ Sustenttabilidade da dívida munnicipal de Pa
invarriantes, tend
do por base resultados
r
d a proposta OM
O 2018
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‐1,00

2026

Número de anos (N) para reduzir o rácio da dívida abaixo:
a
175%
200%
Cenário central
1
Número Anos
0
0.680.301,78
Dívida
45.401.864,15
40
5.875.407,72
25.875.407,72
25
Receita
a
1,75
1,57
Rácio Divida/Receita
Cenário otimista
Número Anos
1
0
Dívida
0.680.301,78
45.401.864,15
40
6.134.161,80
Receita
25.875.407,72
26
a
1,75
1,56
Rácio Divida/Receita
Cenário Pessimista
Número Anos
1
0
1.134.320,42
Dívida
45.401.864,15
41
5.875.407,72
25.875.407,72
25
Receita
a
1,75
1,59
Rácio Divida/Receita

2024

Paaços de Ferreira

Redução do Rácio da Dívida
D
na Receita
Análise de Sensibilidad
de

2022

Ano
2022
Divida
45.401.864,15
25.875.407,72
Receita Corrrente
b(t)
1,8
dp=
‐20,70%
∅
0,00%
i=
1,40%

‐2,00
‐3,00
‐4,00
‐5,00
‐6,00
‐7,00
‐8,00

III. ID
DENTIFICAÇÃO DE
D RISCOS ORÇ
ÇAMENTAIS
Relattivamente aos riscos orçamentais decorrentess da aplicaçção das me didas do PA
AM o
Muniicípio não aponta riscoss, verificand o‐se, do lad
do da receita, a existênncia de diferrenças
signifficativas relaativamente ao
a PAM no que se refe
ere a rendim
mentos de ppropriedade e nas
transsferências dee capital, não
o tendo o muunicípio apre
esentado notta explicativaa.
ue se refere à despesa co
orrente, exisste um aume
ento mais sig
gnificativo em
m despesas com
c
o
No qu
pesso
oal (17,1%) e nos juros e outros enccargos (37,0
0%), estando
o a despesa com aquisiçção de
bens e serviços co
om um decré
éscimo de 377%, face à prrevisão do PA
AM.
d
de capital,
c
o aum
mento verificado em cerrca de 3,9% fface à previssão do
Relattivamente à despesa
PAM está em parrte compensa
ado na recei ta de capitall.
mento da deespesa corre
ente não podderá compro
ometer o saldo primário,, a médio e longo
O aum
prazo
o, necessário
o à redução gradual
g
do ráácio da dívida.
A preessão da deespesa identificada, facee à cobrançaa da receita prevista noo OM, repre
esenta
assim
m um risco orçamental
o
moderado,
m
ddevendo o Município
M
ide
entificar alguumas medid
das de
contingência.
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IV. PRROPOSTA E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Face ao exposto,, a Direção Executiva
E
doo FAM emite
e parecer pré
évio genericcamente possitivo,
endações à proposta dee orçamento
o municipal para 2018, apresentada
a pela
mas com recome
d Ferreira, na sua versãão de 23 de janeiro de 22018, sem deixar,
d
Câmaara Municipaal de Paços de
contu
udo, de emittir as seguintes recomenddações:
aa) Deverão ser tomada
as medidas que garantaam a efetiva
ação da cobbrança da receita
m rendimenttos de propriiedade;
referentee montantes previstos em
b
b) Relativam
mente à desspesa, em seede de execcução, toma
ar as medidaas necessáriias ao
cumprimento da racionalização da despesa na aquisição de bens dde capital, caso
c
a
obrada seja inferior
i
à recceita previstaa (transferên
ncias de capiital e rendim
mentos
receita co
de propriiedade);
c) No decurrso da execu
ução orçameental de 2018, assegurarr uma desaggregação no mapa
de contro
olo orçamental da despeesa, que iden
ntifique as de
espesas pagaas relativame
ente a
comprom
missos assum
midos em eexercícios an
nteriores, po
or forma a que se apure a
despesa realizada
r
em
m cada ano ecconómico;
d
d) A verba inscrita nas despesas
d
de capital ultrapassam de forma significcativa o mon
ntante
m sede de execução,
e
deverá ser ggarantido qu
ue, na
previsto no PAM, pelo que, em
dade da existtência de coonstrangimen
ntos na cobrrança da recceita prevista
a, que
possibilid
se tomeem medida
as contingeentes de reserva orçamental nno agrupam
mento
07‐“Aquissição de be
ens de cappital” de forrma a que seja garanntido o equ
uilíbrio
orçamenttal, não sendo permitiido o aume
ento do ráccio da dívidda do município,
conformee o disposto no contrato de assistênccia financeira
a;
ee) Anexar à proposta de OM iddentificação e quantificação dos principais riscos
orçamenttais, designa
adamente paassivos contiingentes, me
esmo que dee forma resu
umida
e/ou agreegada;
f)) Remeter informação ao FAM, deetalhada porr ano e agrupamento daa despesa, quanto
aos comp
promissos asssumidos parra os exercícios seguintess.
Tendo também em conta o previstoo no PAM (alínea f) da cláusulaa 5.ª) quan
nto à
onibilização de todos oss elementoss necessários ao acomp
panhamento e verificaçã
ão do
dispo
cump
primento dass obrigaçõess estipuladass no mesmo
o, o Município de Paços de Ferreira deve,
aindaa:
aa) Remeter ao FAM o OM aprovadoo;
b
b) Dar conh
hecimento ao
a FAM das deliberaçõe
es adotadass quanto a ttaxas e imp
postos
municipaais, bem como das respettivas notificaações, nos ca
asos aplicáveeis, junto da AT.
A
O cumprimento das obrigações estipulaadas no PAM
M, verificada
as em sede de monitoriização
será fundamentaal para a ava
aliação do cuumprimento do mesmo, ou seja, inddependentem
mente
da prrevisão orçam
mental agora apresentadda, o Município estará obrigado
o
ao cumprimentto das
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M, pelo que deverão paautar a execução do orççamento de 2018
metas estabeleciidas no PAM
o cumprimen
nto dessas m
metas.
atravvés do estrito
Lisbo
oa, 31 de janeeiro de 2018
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A Direeção Executiiva,

Miguel Angelo
da Cunha
Goncalves de
Almeida

Assinado de forma digital por Miguel
Angelo da Cunha Goncalves de
Almeida
DN: c=PT, o=MULTICERT-CA,
ou=MULTICERT - RA, ou=Corporate,
ou=Agencia de Gestao da Tesouraria
e da Divida Publica - IGCP,
ou=FUNDO DE APOIO MUNICIPAL,
ou=Personal ID, cn=Miguel Angelo da
Cunha Goncalves de Almeida
Dados: 2018.01.31 19:39:47 Z

Manuel
Moreira
Claro

Assinado de forma digital por
Manuel Moreira Claro
DN: c=PT, o=MULTICERT-CA,
ou=MULTICERT - RA,
ou=Corporate, ou=Agencia de
Gestao da Tesouraria e da Divida
Publica - IGCP, ou=FUNDO DE
APOIO MUNICIPAL, ou=Personal
ID, cn=Manuel Moreira Claro
Dados: 2018.01.31 19:41:06 Z
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Anexo 11A – Comparação de mo
ontantes previsionais daa receita corrente

Anexo 11B – Comparação de mo
ontantes previsionais daa receita de capital
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ontantes previsionais daa despesa corrente
Anexo 22A – Comparação de mo
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Anexo 22B – Comparação de mo
ontantes previsionais daa despesa de capital
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