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MUNrCiPro Do FUNCHAL 
I

MENSAGEM Do SENHoR PREsIDENTE

o orçomento Municipolporo2022,o primeiro eloborodo pelo vereoçÕo do
ò Frente, cumpre com o que foi prometido. respondendo, positivomente, òs expetotivos e
onseios dos munícipes, dos fomílios e dos empresos.

Este Orçomento Municipolé o moior dos últimos vinte onos. De 84 M€, em 20ì4, posscmos,
em 2022, poro 1 l0 M€.

Eslruturodo em cinco pilores fundomentois - reforço dos opoios sociqis porq os fomílios
corenciodos, crioçõo e monutençõo de postos de trobolho, reduçÕo do corgo fiscolsobre
os munícipes e os empresos, oumento dos investimentos do Cômoro Municipol do Funchol
e gestÕo criteriosq e rigoroso, nomeodomenle de incentivos regionois, nocionois e
comunitórios - esfe é um orçomenÌo de credibilidode e rigor orçomeniol, em que nõo
descuromos umo bose consistente e números rigorosos, procurondo sempre o equilíbrio
finonceiro entre umo defeso inequívoco do progresso sociol, do opoio qo desenvolvimento
económico, do solisfoçÕo dq populoçÕo do Funchol e os recursos finonceiros disponíveis.

Tenho dito, publicomente, que q couso sociol é umo bondeiro deslo vereoçÕo ogoro eleilo.
Mos nÕo bostom polovros, hó, sobretudo, que concretizor. É isso que procuromos refleÍir no
Orçomento Municipol poro 2022.

SÕo 5,839 M€ poro opoios sociois. O que significo que, em 2022, leremos um enorme
oumento foce oo ono onferior. Mois 3O%, poro sermos precisos, dodo que possomos de
4'496 M< poro 5,839 M€, um oumenlo que tombém significoró umo execuçôo superior oo
que foi concretizodo no ono lronsoto (4,062 M€: + 44%).

SÔo mois 20% poro o oquisiçôo de monuois escolores (ó00 mil euros) e mois 30% poro bolsos
de opoio qo ensino universitório (1,3 M€). Sõo. lombém, mois recursos finqnceiros olocodos
oos opoios oo orrendomenïo, ò comporticipoçÕo de medicomentos, ò noÍolidode, oo
"Preservo" (progromo de opoio ò conservoçÕo e recuperoçÕo de hobitoções), oo
progromo de formoçÕo municipol, òs ieleconsultos fomiliores e òs Íeleconsultqs veÌerinórios
- duqs novidqdes desto proposlo de Orçomento Municipol poro 2022 - honrondo o polovro
dodo' Ou sejo, em bom rigor, vomos opoior sociolmente mois munícipes do que oté ogoro
tinho sido feito.

Este é, iguolmente, um Orçomenlo Municipol em que o reduçÕo do corgo fiscol é efetivo.
ElimÌnómos q Derromo Municipol, conforme prometido, Sôo menos '|,S84 

M€ de receitos poro
o outorquio, mos o nosso intuito é dor o possibilidode oos empresórios de poderem reinvesiir
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nq suo óreo produÌivo, contribuindo, destq formo, poro fozer crescer o

e ò crioçÕo de postos de trobolho.

z.
É importonte nõo esquecer que o Funchol tem l5 mil estobelecimenÌos comerciois, que sõo

responsóveÌs pelo emprego de 5l mil trobolhodores. Serio de monifesio injusliço fiscol

odicionor q derromo ò toxo efelivo de lRC, em vigor, que rondo os 30%.

Eslo medido foz porte de um olorgodo pocote fiscol que o Cômoro Municipol do Funchol

opresento e que se insere numo político de redistribuiçõo de moior rendímento poro os

empresórios e poro os fomílios; doí o importôncio que tem o devoluçôo de 2,5 % do lRS. Em

2023, os munícipes võo receber de reembolso municipol 3 M€ (três milhões de euros). O nosso

compromisso estó ossumido e iremos cumpriìo oo longo do nosso mondoio.

Com este Orçomento Municipololovoncoremos um conjunto de investimentos comorórios.

Nesse sentido, mois do que sonhor que os obros nosçom, estomos o dor possos concrelos

poro que estos se concretizem. Fizemos o reprogromoçÕo de condidoluros o fundos

europeus, poro oumentor o prozo de execuçÕo dos projetos e o reformuloçÕo do conjunto

de inveslimentos opresenlodos, o que permitiró oo nosso Município ser ressorcido de um

inveslimento odicionol elegível de 3,ó M€.

euero oindq oqui deslocor que, em 2022, só em hobitoçÕo sociol, desde o requolificoçôo

e monutençõo de boirros sociois, incluindo o construçÕo de num novo complexo

hobiÌocionol no Nozoré e o reconstruçÕo dos Boirros do Penho de Fronço, do Quinto dos

Freitos e do Ponte, foremos um investimenÌo superior o 32 M€'

Contudo, e oindo bem que ossim o é, os investimentos municipois poro 2022vóo muito olém

do hobitoçÕo sociol. Assim, destoco, enÌre outros, olguns projetos que estovom porodos,lois

como o requolificoçõo do Mercodo dos Lovrodores, o recuperoçõo do Confeitorio

Felisberto, o investimento no controlo de fugos do rede de óguo, o licenciomenlo e

requolificoçõo do Conil do Vosco Gil e o requolificoçÕo do Copelo do Cemitério de Sõo

Mortinho, num volor oproximodo de 25 M€, se incluirmos, como o vomos tozer, o orronque

do novo ETAR, projeto eslruÌuronÌe e fundomentol poro o óreo ombientol e poro o

quolidode dos óguos cosÌeiros e o conclusõo do edifício do onÌÌgo Motodouro, polo de

desenvolvimento cullurol do cidode.

É nosso firme propósito implemenior oo longo do nosso mondoÌo umo políÌico de

descentrolizoçÕo de poderes, volorizondo o popel dos juntos de freguesio, com reforço de

meios técnicos e finonceiros. Só desto formo poderemos responder de formo ógil e eficoz

oos legítimos opelos e onseios dos nossos munícipes.
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MUNICIPIO DO FUNCHAL

OP RESIDENT

compromeÌemos-mos, Ìombém. o promover o digitolizoçõo, o inovoçõo e

de todos os nossos serviços, de formo o simplificor e o desburocroÍizor, com o propósito de

termos umo odministroçÕo pÚblico locol mqis célere e eficiente no contocfo com o

cidodÕo

lremos oindo otuor de formo exemplor no monutençõo dos jordins públicos, no limpezo do

nosso cidode, no dinomizoçôo do comércio locol e de ruo, no preservoçÕo do nosso

potrimónio culÌurole histórico e no volorizqçÕo dos ogentes culturois'

Queremos umo outorquio que funcione em estreito ligoçõo com os orgonismos de poder

regionole cenÌrol, oberto o novos sinergios e o trobolho conjunto' Umo outorquio que nõo

estejo virqdo poro siPróPrio.

Em sumo, com esÍe Orçomento Municipol, estomos q defender os munícipes' os fomílios e

os empresos, e estomos, sobretudo, o cumprir os nossos objetivos, honrondo os necessidodes

dos funcholenses e os promessos que fizemos.

Este é, pois, um Orçomento Municipolde polovro honrodo!

O Presidente do Cômoro Municipoldo Funchol
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Pedro MiguelAmoro de Bettencourt Cqlodo
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MUNICIPIO DO FUNCHAL I

ErounonnnnENTo MAcRorcotónnrco

O Orçomento do Município do Funchol porq o ono 2022, bem como os Grqndes

Plono, sÕô Ínstrumentos vitois de político e gestôo, encontrondo-se nestes os conceçÕes e
estrotégios do oçÕo do Município poro o quinquénio 2022-202ó. O orçomenÍo teve em
consideroçõo o conjunturo mocroeconómico do poís e dos porceiros europeus.

Possodos um ono e meio do início do pondemio COVID-I9, sÕo oindo senlidos os seus

impoclos socioeconómicos. Sendo, no enÌonto, de reolçor o prontidÕo e excelêncio do
Serviço Regionolde Soúde, em consonôncio com o Serviço Nocionolde Soúde, que oÍingiu

umo dos moiores Íqxos de vocinoçõo complelo do Mundo (85% do populoçÕo em portugol

e 84% no RAM (ì4 de novembro 2021)). Segundo os projeções do Fundo Monetório
lnlernocionol (FMl), prevê-se o nível mundiol, em 2022, o previsÕo de crescimenlo
económico de 4,7%, superior oos 3,5% registodo em 2020.

De reolçor os medidos de opoÍo ò monutençõo dos empresos e do emprego, colocondo
Portugole o RAM num potomor mois fovoróvelporo o recuperoçÕo económico. poro o ono
2022, em continuidode com o verificodo em2021, é previslo umo coniinuidode do exponsõo

económico.

A otividode económico mundiol perspetivo umo forte recuperoçÕo em 2022, prevendo o

OCDE um crescimenlo de 4,5%PlB (5,7%em2021), isto opós umo relroçõo, sem precedenÌes,

em2020 cousodo pelo pondemio. Emboro em202l tenho se verificodo no primeiro semestre

um crescimento moderodo, com o qberturq dos economios no segundo semesire, reflexo

do ovonço do vocinoçÕo, do opoio ò economio e reduÇÕo dos medidos restritivos nos

economios ovonçodos, esÌimo-se um moior dinomismo sustenÌondo um crescimenÌo
robuslo.

A recuperoçÕo mundiol ossento, no enÌqnto, no incertezo, dodo os estrongulomentos no

lodo do oferto pelo dificuldode de obostecimento dos moiérios primos, pelo otroso nos

plonos de vocinoçÕo e pelos diferenles copocidodes entre os poíses poro opoior os

empresqs e os fomílios e pelo evoluçôo do pondemio. Desle modo evidencio-se umo

recuperoçÕo desiguol entre os economios ovonçodos e os poíses emergentes.

A economio do óreo do euro, segue o trojetório dos seus porceiros mundiois. GlobolmenÌe

o crescimento do PlB, previsto poro o óreq do euro, deveró siiuo-se nos 4,6%, em 2022, de
ocordo com o BCE e q OCDE (5% e 5,3%poro2021, respetivomente). EsÌo retomo resulto do
forte crescimenÌo dos exportoçÕes, pelo dissipoçÕo groduol dos eslrongulomentos do lodo

do oferto de bens iniermédios e pelo reforço do investimento impulsionodo pelo plono de
recuperoçÕo europeu.
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O preço do peÌróleo, no mercodo de fuluros indicom expeÌotivos poro um

dos ó8 USD/bbl (s7€lbbl) em 2022, volor próximo estimodo poro 2021, tendo por bose um

cenório de umo forte procuro mundiol em combinoçÕo com um oumento do oÍerto dq

OPEP oo longo do ono. Em reloçôo oo preço dos molérios-primos, nÕo energéticos, prevê-

se um crescimento mois moderodo comporodo oo verificodo em 2021. As políticos

monetórios, prevêem-se, que se monlenhom exponsÌonistos, montendo os toxos de curto

prozo negqtivos e ò orientoçÕo fuÌuro dos toxos de juro (forword guidonce) ojusÌodo ò novo

meto de infloçôo de 2%, mos, no médio e longo prozo, prevê-se umo subido dos mesmos.

O cenório mocroeconómico poro o economio portugueso segue o lrojetório dos seus

porceiros e, ossim, poro 2022 estimo-se que cresço 4,8%, com destoque poro o consumo

privodo. Pqro o ono2022, e tendo por bose os estimoÌivos do Minislério dos Finonços, eslimo-

se um crescimento reol de 5,5%. Em lorgo medido explicodo pelo oceleroçÕo do

invesiimento e pelos exportoçÕes. De reolçor que o crescimento de 8,1%, no lnvestimento

(FBCF), resultq do forÌe contribulo do inveslimento público, refletindo o Plono de

Recuperoçôo e Resiliêncio (PRR).

O crescimento do óreo do euro, dos principois porceiros comercios de Portugol, poro o

próximo ono, iró se refletir no crescimento do procuro externo (10,3%). Este oumento

sÌgnificotivo pressupõe umo recuperoçÕo do sector do turismo, umos dos otividodes mois

penolizodos pelos restrições impostos pelo pondemio. No que concerne oo mercodo de

lrobolho estimo-se que cresço 0,8% resultondo do diminuiçÕo do toxo de desemprego de

6,8% em 2021 poro os 6,5% em 2022, volor este ligeiromente inferior oo verificodo no período

pré-pondémico (2019).
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QI'ADRO 1 . PRF'BôEE MACTOECOI{óMCES r

MUNrCÍPrO DO FUNCHAL 
I

dor CE OCDE FMI

Finonçor

I

; 46 "'

2A':21

P18 eConponontcrdo Dcrpero Íem teÍmos Íeoisl
Consunro Prlvodo

Corsurno Público

lnvestimento (FBCF)

ftportoçôes de Eers e Serviços

Inportoçóes d€ Bers e Servlços

Evolução dot Preçor

DeÍlotor do PIB

IHPC

Êvoluçto do ÂÂercodo dcTrqbsho
Érpego
Toxode Desençxego (%)

Prod;lividode cpcr€nte do irüfìo

5,5

4,7

ì,8

8,1

t0,3

8,2

5,1 5,t

14,3

t2,l

Ì,3

0.9 ì,1

0a

ó,5

4,7

7,3

t3
7,1

Públicor

5,1

4,1

1,7

7,1

lo,7

79
4,2

0,
t,9

1,6

1,3

ó.9

3,7

0t
7

4

-0,4 -2,1

5É

49

0,4

8,2

13, ì

r0.ó

no

1,?

40

1,3

6,9

9,4

7,1

ì,3
,|

SoHor dor Balançot Gorrenb e de CopËol ( %do plB)

Copocidodes líqJidos de Íinoncicrnenlo íqce oo exlerior 2,\

Soldo do Eolonço CoÍÍênl€ eJ
al l.ó

-t,2
Dívidq êxhrm dqt Adrliniíroçõer públiccr (%do plBl 1?j2,8 Ito2 1Ai,7 12:2,8

trlocirnol de Eslolííico - Contos Ì.bcionob ; Bonco de PqÌugql [BdPl - Boletin Êcorìónico, óde oul. 202ì ;
consehodê Finonços PÚblcos [cFP] ' PeÍ$pelivos Econórricos e OçonnnioÈ 202ì-2025, seiêrÍ{]ío; Bonco cênlíol Europeu IBCEI - EcB
M ocroeconornic pKi€ciions, 21 de iunho 2021; conisôo Euíopeio [cE] - Euíopeon Econornic For€coí: surÍìÍrEr 2ozl, oz dê juho 2oz.l; Fundo
M onelótio lnlemocbnol [FMl] - wcí|d Econornic oullook oó de qbril 2o2l; oÍgoniloçõoporo o coopeíoçõo e D€senvolvÌrrenlo EçorìórÍlco
[OCG] - Ecmorrüc Outd.3t de ríEìo2OZì.

Em 2022, estimo-se que o Administroçõo Locol qpresente um excedenle de gó,g M€. O
excedenle orçomentoldo Administroçôo Locolresulto de um crescimento dqs receitos em
reloçôo ò despeso. Deslqcondo-se os tronsferêncios do Fundo de Finonciomenlo de
DescentrolizoçÕo e do PRR poro o desenvolvimento de projetos no ômbito do hobiloçôo.

Tendo o OGE 2022sido chumbodo no AR, o que inclusive levou ò destituiçÕo do porlomenlo

em dezembrc de 2021, os tronsferêncios do Orçomento do Esiodo poro q Administroçõo
Locol, nomeodomente oo obrigo dq Lei dos Finonços Locois mqntêm-se, pora 2022,
idênticos òs de 2021 . Estes volores poderÕo ser olvo de retificoções oquondo do oprovoçõo
do novo orçomenlo do Estodo, o ser votod o em 2022.

O Governo Regionol ontecipo umo trojetório de crescimento do economio regionolocimo
dos 5,0%, opresento novos medidos de político orçomenlql poro 2022. É. esperodo
iguolmente, umo recuperoçÕo do Soldo primório, poro um défice de 2,4%, o quol
comporodo com 2021, represento o início do trojetório do retomo oos volores pré-
pondemio.
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EnquaonamENTo ORçAMENTAL

o orçomento Municipol poro 2022 eloborodo pelo cômoro Municipol

oprovoçõo do Assembleio Municipol, encontro-se de ocordo com o disposto no Lei n.o

7g/2013, de 3 de setembro e os olÌeroções posteriores, que esÌobelece o regime finonceiro

dos outorquios locois e entidodes intermunicipois (RFALEI) e no Lei n.o 75/2013, de l2 de

seÍembro de 2013, que determino o regime jurídico dos oulorquios locois. Assìm, poro efeiÌos

do disposto nos olíneos c) do n.o I do ort.o 33.o, (competêncios moteriois do Cômoro

Municipol) e o) do n.o I do ort.o 25o (compeÌêncios de oprecioçÕo e fiscqlizoçÕo do

Assembleio Municipol) do Lei n375/2013, sõo opresentodos o Orçomento e os Grondes

Opções do Plono do Município do Funchol poro o ono 2022, documentos eloborodos em

orticuloçÕo com os linhos de orientoçÕo eslrotégico definidos poro o mondoto ouÌórquico'

Os documentos previsionois poro 20221êm estruluro coniobilísÌico determinodo pelo Sislemo

de Normolizoçõo Conlobilístico poro os AdminisÌroções PÚblicos (SNC-AP), otrovés do 
.,

Decrelo-Lei n.o 192/2015, de ll de setembro, que revogou o diplomo do Plono Oficiol de

ContobilÌdode dos Autorquios Locois (POCAL), oprovodo pelo Decreto-Lei n.o 54-A/99, de 22

de fevereìro, com os olteroÇões subsequenÌes, com exceçÕo dos regros previsionois

estobelecidos no ponÌo 3.3., oplicondo-se estos regros ò eloboroçÕo do orçomenÌo

municipol.

Com o entrodo do novo referenciol conlobilístico SNC-AP obrigou o odopÌoções com os

documentos previsionois instruídos de ocordo com o POCAL e determinou olieroções oos

processos de regislo e reloto finonceiro decorrenle dos normos emonodos do Decreto-Lei

n.. 192/2015, e de ocordo com os modelos previstos no n.o 46 do ponto ì 1 - Componentes

dos Demonstroçôes Orçomenlois do Normo de ConÌobilidode Público (NCP) 2ó, do SNC-AP,

os demonstroções orçomentois, como o Orçomenio, enquodrodo num plono orçomenÍol

plurionuol, plono plurionuolde investimentos e os oÌividodes municipois mois relevontes.

De referir que, de ocordo com o n.o 17 do ponto ó do NCP I do SNC-AP, os entidodes

públicos devem preporor demonstroçÕes finonceiros previsionois, designodomenle

bolonço, demonstroçÕo dos resultodos por noiurezo e demonstroçÕo dos fluxos de coixo.

Nos termos do ortigo 132.o, do Lei75-8/2020 (Orçomento de Estodo de 2021), de 3l de

outubro, no ono de 2022 nõo é obrigotório poro os entidodes do odminisÌroçõo locol o

eloboroçõo dos demonstroções finonceiros previsionois.

Em reloçÕo ò regro do equilíbrio orçomenÌol como determinodo no ortigo 40.o do Lei n.o

73/2013 de,3 de setembro, o seu cumprimento por porle dos orgonismos pÚblicos encontro-

se suspenso de ocordo com o ortigo 7.o do Lei n.o 6/2020, de l0 de obril e DLn.o 6-D/2021, de

ì5 de joneiro.

O PRESIDENTE
o submeler ò
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MUNIcipIo Do

o ortigo 44.o do RFALEI determino que o eloboroçõo dos orçomenlos
enquodrodo num quodro plurionuolde progromoçÕo orçomenÌol (epp
RFALEI dispõe que, os elementos conslonies dos documentos referidos no presenle copíiulo,
onde se inclui o QPPO, sÕo regulodos por decreto-lei, o oprovor oté ì20 dios opós o
publicoçÕo do presente lei, ou sejo, oté 3 de joneiro de 2014. Assim, considerqndo que o
oludÍdo regulomentoçÕo nÕo foi oindq publicodo, desconhecem-se os elementos que
devem constor do QPPO, pelo que o entendimento do Município, no sequêncio do
recomendoçÕo do ANMP de2021, foio de nÕo prepororo respetivo quodro poro o exercício
de 2022.

PREssuPosTos Do ORçAMENTo

A proposto de orçomento do Município do Funchol porq o ono de 2022, tem em conto o
contexto mocroeconómico exposlo, bem como os prioridodes do executivo, resultontes dos
compromissos ossumidos peronte os funcholenses.

O primeiro orçomenio que esle executivo opresento, ossento em três grondes vetores:

+ O primeiro é o reforço cloro de oumenlor os opoios sociois oos munícipes do Funchol
que têm corêncios económicos e / ou sociois. Hó 2 onos que vivemos umo complexo
e grove siiuoçÕo pondémico em que, poro olém dos dificuldodes de soúde público,
mentol e sociol, tem existido um número signifÍcolivo de empresos que tem
encerrodo otividode, ou pelo menos, redimensionodo o seu quodro de
coloborodores;

+ O segundo eixo de oÌuoçõo é o reduçÕo do corgo fiscol, no ômbito dos nossos

compeïêncÍos legois.

+ O lerceiro eixo de oluoçÕo subjocente oo orçqmenio é o preocupoçôo e incentivo
ò monutençÕo e crioçÕo de postos de trobolho.

O propósito do orçomento opresentodo pelo executivo comorório viso um rigor e moior
Ìronsporêncio orçomentol, cumprindo com os compromissos proposÍos. Com umo oposto
cloro nos opoios sociois, montendo e reforçondo os verbos em diferentes óreos, tois como,
otrovés do olorgomento dos critérios e prozos de ocesso òs Bolsos de Estudo do Ensino

Superior, oo obronger os cursos de Mestrodo e cursos Técnico Superiores profissionois.

A cidode do Funchol, corocierizodo pelo elevodo índice populocionol e empresoriol,
oposlo com este orçomento, no reforço do desogrovomento fiscoldos fomíliqs e empresos,

otrqvés do devoluçÕo do IRS oos munícipes.

Em lermos de desenvolvimento urbonístico, o orçqmenio consogro um esforço finonceiro
poro o revisôo do otuol Plono Diretor do Município do Funchol, de modo o crior condições

9
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de desenvolvimento sustenÌóvel e solutor de lodo o município e dest

encontro dos ospiroções dos funcholenses, cumprindo com o promeÌido.

O Município inicioró em2022 um conjunlo significotivo de obros e investimentos que vÕo

desde investimenlos em hobiÌoçÕo sociol, escolos primórios, Ìrônsito, urbonismo, rede de

óguos residuois e pluviois, resíduos sólidos, equipomenÌos, soneomenÌo bósico, bombeiros e

proïeçõo civil, inceniivos ò economio, requolificoçÕo do mercodo, desporto, culÌuro, entre

outros.

O porque hobitocionol comorório opresenÌo um estodo de conservoçôo que impõe o

reolizoçÕo de intervenções de reobiliÌoçõo, tois como, nos Boirros do Ribeiro Gronde,

polheiro Feneiro, ossim como no reconsiruçÕo dos Boirros do Penho de Fronço, Quinto dos

Freiros e Boino do Ponte. De referir o conslruçÕo de um novo complexo hobitocionol no

Nozoré.

Contudo, os investimentos municipoÌs poro 2022 vÕo muilo olém do hobitoçõo sociol.

DesÌqco-se, entre outros, olguns projetos que estovom porodos, tois como o orronque do

novo ETAR, projelo estruturonte e fundomenÌolporo óreo ombientole poro o quolidode dos

oguç1s costeiros e o recuperoçõo do ConfeiÌorio Felisberto. OuÌros investimentos previstos

pelo executivo comorório sÕo o investimento no controlo de fugos do rede de óguo, o

licenciomenÌo e requolificoçÕo do Conil do Vosco Gil e o requolificoçÕo do Copelo do

CemiÌério de SÕo Mortinho.

Um dos objelivos é promover estógios e fozer o inierligoçÕo com o meio empresoriol.

De solientqr oindo nos opoios sociois o inovoçÕo do CMF consogror ocesso direto ò soúde

no óreo de medicino gerol e fomilior otrovés de Ìeleconsultos o lodos os munícipes e nÕo

em funçÕo do dislinçÕo dos rendimenlos que ouferem.

Esio medido pioneiro no RAM, tombém o é poro o oposto no couso onimol umo vez que os

munícipes poderÕo Ìombém oceder oo regime de feleconsultos de veÌerinório,

O Município do Funchol desenvolveró, em todos os suos óreos de inÌervençõo, um irobolho

em rede, fomentondo e integrondo porcerios, sendo de destqcor no óreo sociol, o

coordenoçÕo com os serviços regionois e ossocioçÕes e deste modo encontror olternoiivos

coesos e estruturodos poro pessoos em situoçõo de sem obrigo.

O Executivo soliento o eliminoçÕo do derromo poro todo e quolquer sociedode sediodo no

Município do Funchol, independentemente do foturoçõo e coleto que tenhom.

O Município do Funchol pugno por otribuir condições poro se monterem os empresos jó

existentes e pqro serem criodos novos que reconheçom no oÌuolvereoçÕo recetividode oos

modooiffôÊÊ
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investidores, empresórios e muito em especiol ò controtoçôo e crioçÕo de
trobolho.

Pqro olém dos medidos jó descritos e que, no reolidode empresoriol, permite o retençõo de
volores no copitol próprio dos empresos, é de relevor o pogomento de lorgos milhões de
euros oos fornecedores dq CMF pelo otuolvereoçõo.

Outros reolidodes, tois como, o opoio o empresórios em nome individuol e oo tecido
empresoriol que venhom o confrontor-se com limitoções do suo oiividode, eslÕo Ìombém
ocoutelodos e orçomentodos.

O esforço poro injetor liquidez no economio, de formo otempodo, encurtondo os prozos

médios de pogomenios, é percecionodo como um sinol de um Município cumpridor.

O orçomento poro 2022 consogro meios finonceiros poro opoior o revitolizoçõo do lecido
económico e dinomizoçõo do comércio e incentivo oo empreendedorismo consogrondo
no orçomento poro 2022 um volor significotivo, que perfoz um milhôo trezenfos novenlo mil

euros.

No suo eloboroçÕo, otendeu-se oo cumprimento dos regros e princípios previsionois

plosmodos no SNC-AP, no ponlo 3.3 do POCAL e no Orçomento de Estodo de 202j, bem
como dos preceitos estotuídos no Regime Finonceiro dos Autorquios Locois e Entidodes

lntermunicipois (R FALEI).

As proposios opresentodos neste documento ossentom nos seguintes pressupostos:

. Rigor e prudêncío nos pressuposÌos, nomeodomente no cólculo dq receilo e do
despeso, com especiol enfoque no contençÕo do despeso;

r Gestôo cuidodoso, tronsporêncio e rigor nos contos que integrom os princípios

fundqmentois no polílico orçomeniol;

r Auscultoçôo de todos os forços políticos representodos em Assembleio Municipol
poro crior um orçomento inclusivo e que envolvo o móximo de propostos exequíveis
poro o ono em couso;

. ConsolidoçÕo do situoçÕo finonceiro do outorquio, reduçÕo dos níveis de
endividomento e dos prozos médios de pogomento;

. AfetoçÕo eficiente dos recursos disponíveis ò sotisfoçÕo dos prioridodes dos

munícipes;

. AtroçÕo e fixoçõo de empreendedores com o objetivo de desenvolver iniciotivos
que permitom fixor no município, copitol humono quolificodo e com potenciol poro

1
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implementor otividodes

económico.

{
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no setor empresoriol, gerondo moior
t

dinomiSmo

e RenegocioçÕo dos controtos relotivos òs despesos fixos do município, com umo

controÌoçôo público inclusivo e tronsporenle, privilegiondo o concurso pÚblico e o

plurolidode de entidodes o opresenÌor proposlos òs necessidodes do outorquio;

. Moior esforço no cobronço do receito, com o implementoçÕo de medidos de

eficiêncio e eficócio que permitom, otrovés dumo oçÕo fiscolizodoro mois incisivo,

oumenÌor o nível dos receiÌos o orrecodor;

Moximizoçõo dos fonÌes de cofinonciomento exÌerno previstos nos Progromos

Operocionois geridos pelos enÌidodes regionois e nocionois, no Progromo-quodro

europeu, Horizonte 2020, bem como oulros fundos que se revelem odequodos òs

otividodes o prosseguir;

Elegibilidode dos projetos no ômbilo dos opoios oo desenvolvimento regionol e

locol enquodróveis no novo quodro do cooperoçÕo lécnico e finonceiro;

a M
M

a

a AproveilomenÍo do credibilidode recuperodo junto dos porceiros comerciois poro

promover o recurso oo crédito poro finoncior investimentos prioritórios poro o

cidode.

Poro o opuromenÌo dos volores o inscrever no orçomenlo poro o ono 2022 foi odotodo o

seguinte metodologio:

. PrevisÕo do receiio o obter o 3l .10.2021 , de ocordo com o médio dos últimos 24

meses, de ocordo com o disposÌo no ponto 3.3 do POCAL;

. ldentificoçõo do volor dos compromissos que tronsitom poro2022 e onos seguintes

e dos despesos fixos;

. Seleçõo dos projetos mois relevontes poro o cidode do Funchol, exequíveis com o

soldo opurodo nos ponlos onteriores.

No conjunto de benefícios fiscois o vigoror em2022, desloco-se o toxo de lmposÍo municipal

sobre imóyeis (lMl) que monter-se-ó no volor de 0,30%, o mínimo permitido pelo Código do

lmposto Municipolsobre lmóveis, consolidondo o olívio do corgo fiscolsobre os fomílios.

Adicionolmente seró oplicodo o reduçÕo de lMl oos prédios desÌinodos o hobitoçÕo próprio

e permonenle, designodo por lül Fomiliar, em funçôo do número de dependentes que

compõem o ogregodo fomilior do sujeito possivo, nos seguinles Ìermos: poro os ogregodos

fomiliores com I dependente o corgo, o reduçõo fixo de 20€, poro os ogregodos fomiliores

L2
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com 2 dependentes o corgo, o reduçõo fixo de 40€, poro os ogregodos fomilio
mois dependenle o corgo, o reduçôo fixo de Z0€.

No que diz respeito ò porÍícipoção noÍmposfo sobre o rendlmenÍo de pessoos

suJeÍÍos possivos (tRS) com domicítio /,isco/ no circunscriçõ o lerritoriot do
Funchol, Íendo por referêncio os rendimenlos de 202t, em 2,5%.

No que se refere q Derromo sobre o lucro lributóvel sujeito e nÕo isento de lmposto sobre o
Rendimento dos Pessoos Coletivos (lRC), o Município do Funcholopto pelo nÕo lonçomento
do derromq òs empresos, Ìendo por objetivo olovoncor o otividode comerciol, incenlivor o
reinvestimento e o coptoçõo de mois empresos poro o Município do Funchol, o que,
consequentemente, permitiró o qumenio do oferto
relonçomenlo do economiq.

de emprego neslo fose do

A Taxa municlpol de díreÍÍos de possoge m (IMDP) monÌer-se-ó nos O,2S% sobre o totol do
foluroçÕo mensqlemitido pelos empresos que oferecem redes e serviços de comunicoções
eletrónicos ocessíveis oo público, em locolfixo.
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No obediêncio dos termos legois opresentomos o proposto do Orçomenlo e

Opções.do-Plono poro o quinquénio 2022-2026. '1

O-Orçomento Municipol poro o ono de 2022 siÌuo-se nos llOM€,-'o que represento um

oumento de 5% comporoÌivomente oo orçomento proposlo poro o ono de 2021, troduzido

num ocréscimo de cerco de óM€.

O orçomento desdobro-se por tipologio, Receito e Despeso, e por noturezo, Copitol e

Corrente. Nesto ótico, importo evidencior que oo nível do orçomenlo do receilo, o suo

componenle correnÍe represento 68% do totol e o de copitol conlribui com 327".

ReloÌivomenie oo orçomento do despeso, o volor do despeso corrente registo um peso de

66% do totol previsto o reolizor. Por suo vez, o despeso de copiÌol, oscende o 34%.

QUADRO 2 . RESUMO DO ORçAMENÍO

RECElTA

Corente

Copitol 34%

IOTAT DA RECEIÍA 100%

66%

IOWO TOTAT DA DESPESA

68% Conenie

32% Copitol

DESPESA
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QUADRO 3 - ORçAMENTO POR TIPOLOGIA, NATUREZA E crAsstFcAçÃo

DESGNAçÃO

RECE]ÍA CORRENTE ;

lmpostos Diretos

Toxos, Multos e Outros penolidodes

RendimenÌos do Propriedode

Tronsferêncios ConenÌes

Vendo Bens e Serv iços ConenÌes

Outros Receilos Conenïes

RECEIÍA DE CAPIÍAL

Tronsferêncios de Copitol

Possivos Finonceiros

Rep. Nõo Abotidos nos Pogomentos

Recello lotol

A onólise ò eslruiuro globol do orçomento permite concluir que o receito corrente opresenÌo
o volor de cerco de 75,,lM€, montonte que cobre o despeso corrente no volor de 72,gM€,
oproximodomenle, e oindo liberto umo morgem de 2,2M€, oproximodomente, que seró
oplicodo em despesq de copitol.

Ir,totcaoonrs EcoNóMtcos

O progresso finonceiro do Município pode ser ovoliodo pelo onólise de olguns indicodores
económicos que corroborom umo político conducente ò susieniobilidode finonceiro
municipol, e que se desejo de firme continuidode.

QUADRO4 - INDICADORES ECONóMlcOS

Róclos 2021

Grqu de cobelluro lolql dos recellos e despesos

Totoldo Receiio / Totqldo Despeso

Receito conente / Despeso conente

Receito de copitol/ Despeso de copiiol
Receitos próprios / Toïqldq Despeso

Grou de coberlurq dq Recellq

lmposÌos diretos / ToÌoldq Receito

Receitos próprios / Totol do ReceiÍo

ïotol dos Tronsferêncìos / Totol do Receito

Grqu de coberlurq do Despeso

Pessoql / ToÌol do Despeso

Aquisiçôo de bens de copiÌol/ Totqldo Despeso

100%

107%

87%

55%

27%

35%

ald
Jt /o

7%

55%

28%

DESGNAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

Despesos com o Pessool

Aquisiçõo de Bens e Serviços

Juros e Oufros Encqrgos

Tro nsferêncios Conentes

Subs'rdios

Ouïros Despesos Coírentes

DESPESAS DE CAPIÍAI

Aquisiçõo de Bens de Copitol

Tronsferênciqs de CopiÌol

Possiv os Finonceiros

Outros Despesos de Copitol

Despeso lolol

Totol dos Trqnsferêncios / Totql do Despeso
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A porÌir do observoçôo dos indicodores, sobressoi o comporlomento do

oumenÌôu 2,66€.comporotivomente oo ono onterior, oslenlondo um grou de coberturo de

55%, foce oo totol do receito previsto.

No que respeifo ò despeso, importo deslocor que, emboro o grou de coberturo do despeso

corrente diminui, foce oo ono onterior, permonece com umo morgem conforlóvel de 103%.

OpçÕrs Do PtANo

As Grondes Opções do Plono poro 2022 opresentom um volor de 48,3M€, correspondendo

o 44% do totol do orçomenÌo do despeso, sendo que, do seu volor globol ló,3M€ sõo

despesos correntes e cerco de 32M€ despesos de copitol.

A reportiçõo do despeso pelos diversos funções Ìem como objeiivo ogrupor os despesos de

ocordo com o noturezo dos funções exercidos pelo município, desiocondo-se:

. As Funções Gerois, que compreendem os otividodes de ômbito tronsversol, Ìêm um

peso de 22%;

o As Funções Sociois, comTO%, obrongem os serviços que oÌendem ò sotisfoçôo de

necessidodes como o educoçõo, o soúde, o seguronço e oçõo sociol, o hobitoçÕo,

o ordenomento do território, o soneomento bósico, o obosÌecimento de óguo,

resíduos sólidos e os serviÇos recreotivos, culturois, religiosos e cívicos;

o As Funções Económicos, com 8%, oproximodomenie, oborcom os despesos com os

Florestos e Espoços Verdes, lluminoçÕo Público, Obros Públicos e Trônsito, Mercodos

e Feiros e Turismo.

As Grondes Opções do Plono englobom o Plono dos Atividodes Municipois (PAM) e o Plono

Plurionuql de lnvestimenÌos (PPl), estondo representodos no quodro 5 e grófico 4:

k
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QUADRO 5 . GRANDES OPçÕES DO PI.ANO

DESCRTçÃO

Funções gerols

Admìnisiroçõo gerol

Protecçõo civil e luïo contrq incêndios

Funções soclols

EducoçÕo

Ensino bósico

Seguronço e oçõo sociois

AçÕo sociol

HobiÌoçôo e servicos coleciivos
Hobitoçõo
UrlconÌsmo e ordenomento do tenitório

Soneomento bósico
Águos

Resíduos sólidos

Protecçõo meio ombienÌe conservoçõo do noÌurezo
Serv iços culturois, recreotiv os e religiosos

Cultur<t

Desporto, recreio e lozer

Funções econórÍicos
Florestos e espoços verdes
lluminoçôo público
Tronsportes e comunicoções
Tro nspodes rod ov ió rÍos

Comércio e turismo

Mercodos e feiros

Turismo

Oulros funções
Div ersqs nôo especificodos

ó 055 950

5 ó32 350

423 600

I 94? 50t

2 198001

2 198 00ì

4379 100

4379 100

1 645 520

0

0

400 000

35 ó00

725 250

484 670

1 726880

1 326750

400 t30

303 240

26 000

0

254865

254 865

22375

16 175

6 200

0

0

Tolol 16308ó91 31 958295

cRÁFrco4 - Gop poR FUNçõES

Funções soclois 707o

Funções gerois
Oulros funções

MUNtCiprO DO FUNCHAL I

PA'ìâ PPI

4 529 207

4 499 507

2?

24001

17

439

17000

0

23911 874

2862726

889 050

8431 800

7 177 008

4 180 440

370 850

72 565

62

ì0

3 427

353

649

50 000

2 494821

2 494 821

529 400

500 000

29 400

0

0

l.
r.1 I

1.21

2.

2.1

2.11

2.3

2.32

2.4

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

2.5

2.51

2.52

3.
âl

ë.2

3.3

s.3t

3.4

3.41

3.42

4.

4.30

21 ,O%

o,9%

70,37a

4,6%

4,6%

9,1%

9,t%

s3,0%

5,9%

1,8%

18,3%

14,9%

10,2%

1,8%

3,7%

2,9%

o,8%

7,7%

o,8%

o.t%

5,7%

1,1%

|,t%
o,I%

o,0%

o,0%

loo,o7"

FUr*rCfrov_

t
t6

22v"

económicos 8%
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Poro 2022 estimo-se que os receitos oscendom o llOM€, 5% superiores ò previsÕo do

orçomento municipol de 2021. Este oumento de 5,9M€, desdobro-se em osciloções mois

significolivos nos copítulos dos Toxos, Multos e Ouiros Penolidodes, dos Tronsferêncios de

Copitol e dos Possivos Finonceiros. NÕo obsÌonte, verifico-se umo reduçõo de olgumos

receiios municipois, em porticulor no copítulo dos Vendo de Bens e Serviços Correntes, onde

se concentro o quebro mois significotivo, reflexo do oluol conjunturo económicq provocodo

pelo pondemio COVID-l 9.

O presente orçomento teve em conto os regros previsionois estipulodos no Decreto-Leino54-

A/99 de 22 de levereiro (POCAL), com o redoçÕo que lhe foi dodo pelo Lei n'162/99, de I 4

de setembro, pelos DecreÌos-Lei n'315/2000, de 2 de dezembro e 84-A/2002 de 5 de obril e

pelo Lein"ó0-A/2005 de 30 de dezembro.

As importôncÍos relotivos oos impostos, toxos e torifos inscritos no orçomenÌo correspondem

o metode dos cobronços efetuodos nos últimos 24 meses que precedem o mês do suo

eloboroçõo (receitos de novembro de 2019 o outubro de 2021).

As tronsferêncios correntes e de copitol considerodos no orçqmenlo referem-se oos volores

efeÌivomenle otribuídos ou com oprovoçõo pelo enlidode compefente, bem como os

resullonies de controtos de finonciomenÌo provenientes de entidodes gestoros de fundos

comunitórios.

As tronsferêncios finonceiros poro 2022, o título de porticipoçÕo dos outorquÍos locois nos

impostos do Estodo, provenientes do Orçomenlo de Estodo (OE) forom os conslonles do

orçomenlo em vigor, otendendo que nõo foioprovodo e publicodo o Orçomenio de Eslodo

poro2022.

No coso dos Possivos Finonceiros o volor inscrito estó de ocordo com o cronogromo

finonceiro dos despesos o finoncior com os empréstimos, em consonôncio com os controtos

em vigor.

W
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DESGNAçÃO

RECEIÍA CORRENIE

lmpostos Diretos

Toxos, Multos e Outros Penolidodes

Rendimentos do Propriedode

Tro nsferêncio s Conenies

Vendo de Bens e Serviços Conentes

Outros Receitos Conentes

RECEIÍA DE CAPÍTAI.

Vendo de Bens de lnvestimento

Tronsferênciqs de CopiÌol

Pqssivos Finonceiros

Outros receitqs de copitol

Rep. Nôo AboÍidos nos PogomenÌos

QUADRO ó . ORçAMENTO DA RECEIÍA

€ ú

72432?6?

28 046 390

7 316870

14861

14741 308

21 682720

ó30 820

2 652920

667 785

5 435 894

27 903

-25 559

-3252719

-200 384

4%

z/o

43%

65%

0%

-t8%

-47%

10%

0%

8%

r%
-100%

70%

27%

0%

14%

2t%

l/o

31 647 147

33 000

t4 148328

17 435809

l0

30 000

3 332 471

-s3 000

I t5l 5t5

2237 566

_t0

-23 600

30%

0%

14%

o%

0%

TOTAT 104080't16 t00% 5?Es3?l 5%

1.1. Rrcrna ConnrNrr

Poro 2022 o receito corrente é de 75M€, representon do 68% do receito toÌol. Registo-se um
incremento de 4% foce oo ono tronsoto. Esto voriqçÕo explico-se, essenciolmente, pelo

oumento do receito proveniente dos Toxos, Multos e Outros Penolidodes, cujo médio reflete
os receiios cobrodos em 2021, relotivos ò cobronço dos Íoxos de ocupoçÕo do domínio
pÚblico municipol de 201 6 o 2020, no ômbito do ocordo celebrodo entre este Município e o
EEM - Empreso de Eletricidode do Modeiro, S.A.

lmporto oquisolientqr que, expurgodo o efeito deste ocordo, o copítulo dos Toxos, Multos e
Outros Penolidodes, que englobo os receitos de loteomentos e obros, de publicidode e
ocupoçÕo do vio pÚblico, torifos de conservoçÕo e utilizoçÕo, soneomento, entre outros,

opresento umo quebro efetivo, que troduz os efeitos nefostos do pondemio sobre o receilo
oulórquico presenle e futuro.

A Vendo de Bens e Serviços Correntes registo umo quebro de l8%, que conforme jó oludido,
juslifico-se pelo difícil contexto sociol e económico originodo pelo COVID -19. Estõo oqui
incluídos os receitos de fornecimento de óguo, vendo de resíduos poro reciclor, oluguer de
espoços e equipomenlos, receitos de serviços culturois (museus, teotros), torifo de recolho
de lixo, porquímetros e porques de estocionomento, rendos e olugueres, entre ouiros.

n,6?_,
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Pelo observoçõo do grófico que se segue, verifico-se que os lmpostos Diretos e o

Bens e Serviços Correntes sõo os copítulos mois significotivos do receilo

contribuindo'óom 38% e 24% poro oo totol do receiÍo previslo.

cnÁsco e - coanpostçÃo DA REcEtrA coRRENÍE

Vendo dê Bêns e Oulros Receitos
CônenlesSêrvlços

24&

Conenles
lmposlos Dlretos

Mullos e 349"

p D E

n% M

ffi
Rendlmenlos do

Propriedode
M"

Oulros
Penolidodes l7%

IMPosTos DIRETOS

Os lmpostos Diretos sÕo trodicionolmenÌe o principol fonÌe de receiÌo do Município e

conÌemplom os impostos sobre o romo imobiliório, nomeodomente o lmposto Municipol

sobre tmóveis (lMl), o lmposlo Municipol sobre Tronsmissões de lmóveis (lMT) e oindo o

lmposto Único de circuloçõo e o Derromo Municipolsobre o lucro dos empresos.

Poro2022 prevê-se umo receito de lmpostos Diretos de 28,7M€, superior oo ono onterior, em

g,ZM€, opesor do Município ter obdicodo do Derromo Municipol. A oulorquio decidiu pelo

nÕo lonçomento do Derromo, com o intuito de olovoncor o otividode comerciol, incentivor

o reinveslimento e o copÌoçÕo de mois empresos poro o concelho, permitindo ossim um

oumento do oferto de emprego nesto fose de relonçomento do economio.

O lMl e o IMT representom cerco de 90% deste copítulo e incidem respetivomente sobre o

potrimónio imobiliório e sobre os tronsoções de imóveis. Ambos os impostos opresentom

vorioções posÌtivos, o lMl um oumenÌo de 0,óM€ e o IMT de 1,5M€.

Foi inscriÌo um volor residuol de Derromo Municipol poro 2022, otendendo oo histórico de

cobronços municipois, que oponto que no mês de joneiro o Município recebo verbos

relotivos oo ono onterior.
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DESTGNAçÃO

I mposto M unicipo I Sobre lmóv e'rs (lM I )

lmposto Único de Chcutoçõo (tUC)

I mposto M unicipo I Sobre Tro nsmissôes (lMT)

Denomo

QUADRO 7. hAPOSTOS DIRETOS

MUNICÍPrO DO FUNCHAT I

2m1
v

€

r5 90t 200

2 805 800

7813930

| 525 460

ó54 530

34 830

r 453885

-1 475460

4%

t/o

16%

-1co%

TOTAI. 2804ô3?0 667785 2%

o lmposto de CirculoçÕo (lUC), que incide sobre o porque outomóvel, com um volor previsto

de 2'8M€, nÕo mosfro sinoís de sofrer efeito do pondemio. Se por um lodo o crise económico
pode levor os fomílios e os empresos o se desfozerem dos veículos que possuem, por oulro,
o pondemio reforçou o preferêncio pelo tronsporte individuol, de formo o evitor os

ojuntomentos nos tronsporles coletivos.

TAxAs, Mutms E OUTRAS PENAUDADEs

Previomente ò onólise desÌe copítulo, é importqnte referÌr que com o entrodo em vigor do
Sistemo de Normolizoçõo ConÌobilístico poro os AdministroçÕes Públicqs (SNC-Ap),

oprovodo pelo Decreio-Lei n.o 192/2015, de ll de novembro, é revogodo o clossificodor

económico previsto no POCAL, e é oplicodo òs entidodes integrodos no Subsetor do
Administroçõo Locql o Decreio-Lei n.o 26/2002, de 14 de fevereiro, no suo redoçôo otuol,
que estobelece o regime jurídico dos códigos de clossificoçôo económico dos receitos e

despesos públicos.

EsÌe diplomo, no que respeilo ò coniobilizoçõo dos toxos específicos do odministroçõo
Locol, otende exclusivomente ò nqturezo do tributo (imposto indireto ou loxo) e nÕo oos

seus desÌinotórios (pessoos colelivos ou porticulores).

Assim, o registo dos Íoxos, independentemente de serem cobrodos o pessoos colelivos ou
porliculores, posso o ocorrer no copítulo 04 - Toxqs, multos e outros penolidodes, e nÕo no

copítulo 02 - lmposlos indiretos, como em exercícios onÌeriores.

Com efeilo, o previsÕo do copítulo dos Toxos, Multos e Outros Penolidodes englobo tombém
o previsõo dos receitos o orrecodqr resultonies do médio oritmético dos últimos 24 meses

dos lmpostos lndiretos. Procedemos oo mesmo ojustomento poro o ono de 2021, de modo
o osseguror o suq comporobilidode. Quolquer comporoçõo com o ono onlerior, teró de ler
em consideroçõo esto olteroçôo de pressupostos.

O copítulo Toxos, Multos e Outros Penolidodes, que oro englobo o onligo copíÌulo dos

lmpostos lndiretos, qscende o 12,7M€ e represento 12% do totol do receilo. Foce oo ono
onlerior, registo-se um oumenlo de 5,4M€. A rubricq ouÌros toxos específicos dos outorquios

,1
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locois é o componente que mois contribuiporo este incremenlo, com umo

Conforme citodo onteriormenle, em 2021 o município recebeu do

Eletricidode do Modeiro, EM, 12,6M< poro pogomento dos toxos de domínio pÚblico

municipol de 201 6 o 2020, oo obrigo de um ocordo de pogomenlo, que teve impocÌo no

previsÕo deste tipo de receitos.

Contudo, prevê-se um decréscimo de O,2M< nos LoteomenÌos e obros e 0,7M€ no

Soneomento bósico.

QUADRO ?.IAHS, MUTTAS E OUTRAS PENATIDADES

DESIGNAÇÃO 2021
VARAçÃO

€.%
Mercodos e feiros

Loteomentos e obros

Ocupoçõo do vio público

Soneqmento

TDMP Toxo Municipol de DireiÌos de Possogem

OuÍros toxos específicos dos outorquios locois

Juros de moro

Juros Compensotórios

Coimos e penolidodes por contro-ordenoções

Multos e penqlidodes divenos

TOTAT 7 3lô 870 5 435 894 43%

TnlNsrenÊNcrAs CoRRENTES

As Tronsferêncios Correntes prevíslos, no volor de 14,7M€, correspondem no suo moiorio òs

imporÌôncios o tíÍulo de porÌicipoçÕo dos ouiorquios locois nos impostos considerodos no Lei

do Orçomento do Eslodo em vigor (2021), designodomente o Fundo de Equilíbrio Finonceiro

(FEF), o Fundo Sociol Municipol (FSM) e o PorticipoçÕo no lRS.

Entende-se por Tronsferêncios CorrenÌes os recursos finonceiros ouferidos sem quolquer

conlroportido, deslinodos oo finonciomenlo de despesos correnfes ou sem ofetoçõo

preestobelecido.

Comporotivomente o 2021, nõo se registo osciloções nesle copítulo, olendendo oo focfo

de se consideror no previsÕo dos tronsferêncios do OE, os monlontes em vigor este ono.

W
^4_f/62040

I r99530

459 880

4 301 430

54 570

78ó 850

182320

34340

3ó 000

r99 9r0

-2346

-191 482

-36097

-709 183

423

6230144

22335

2 540

42330

77 230

-4%

-19%

-9%

-20%

1út/o

89%

1t%

54%

28%
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DES|GNAçÃO

Socledodes e quose.socledodes ntio llnqncelros

Priva da s

Eslodo

Fundo de Equilíbrio Finonceiro (FEF)

Fundo Sociol Municipol (FSM)

Porticipoçõo no IRS

Porticipoçõo no IVA

Outros

Adrlnlslroçõo reglonol

Controto-progro mo proteçõ o civ Ìl

Seguronçc soclol

Sistemo de Solidqriedqde e Seguronço Sociol

Foníllqs

Fomílios

MUNICIPIO DO

QUADRO IO - TRANSFERÊTTCIIS CORRENIES

2021

l0
l0

14741 268

I 497 751

1 662250

4 581 247

l0

l0

l0
t0

l0
l0

l0
l0

€

.10

_10

-56442

| 172626

0

-t 229 048

-9

_10

-10

_10

30 ?t3

30 9r3

.10

-10

-100%

-too%

o%

t2%

0%

-37%

-100%

-100%

-100%

-too%

100%

100%

-100%

-100%

TOTAI 14741 308 .25559 0%

Veruon DE BENs E SERvtços Connrxres

Esle copítulo congregq os serviços públicos essenciois prestqdos pelo Município, tois como,
o obostecimento de óguo potóvel, o recolho dos resíduos sólidos urbonos, o ulilizoçôo dos
equipomentos desportivos e cullurois, os cemilérios, os mercodos, os bombeiros, o
concessõo de espoços poro exploroçÕo comerciol, os estocionomentos em porques ou no
vio público, enÍre outros.

Poro o próximo ono, o receilo estimodo é de 18,4M€, registondo umo quebro de lg%em
comporoçÕo com os previsões de 2021. Em volor representom menos 3,2M€ de receitos. As

osciloções negotivos mois significotivos sÕo no Vendo de Bens, l,9M€, nos Resíduos Sólidos
0,5M€ e nos Rendos 0,7M€.

CÂrr,rma
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QUADRO II - VENDA DE BENS E SERVIçOS CORRENTES

DESIGNAçÃO 2021
V

€

Vendo de bens

Publicoções e impressos editodos pelo CMF

Mercqdorios

Outros

Serviços

Aluguer de espoços e equiPomentos

Vistorios e ensoios

Serv . sociois. recreotiv os, culturoÌs e desporto

Serv iços específicos dos o uiorquios

Soneomento

Res'rduos sólidos

Tronsporte colectivo de pessoqs e mercodorios

Trqbolhos por conto de porticulores

Cemitérios

Porques de estociono menÌo

Outros

Outros servÇos

Rendqs

l0 44ô ôô0

1 070

10 422 420

23 170

6 ô32920

2ó 830

30 ló0

34 170

6 437 670

2420

4816960

I 1ó0

5l 310

585 150

897 810

82 8ó0

r 04 090

4 ô03 140

.r ?31 108

-t 59

-1 93r 535

58ó

-585 939

-6 434

-r 5 490

-7 392

-5ó5 559

-593

-500 0ó5

-t ló0

4725

ló 310

-87 833

3 057

8 93ó

-735 672

-23%

'tt/o

-23%

2%

-10%

-32%

-106%

-28%

-10%

-32%

-12%

-100%

B%

3%

-11%

8%

-1?%

I
u

TOIAT 21 682720 -3252719 -18%

As receitos deste copítulo sôo dos que mois evidenciom os efeitos do conjunluro económico

provocodo pelo pondemio COVID-19 nos finonços do Município.

A médios dos últimos 24 meses dos receitos do Vendo de Bens e Serviços Correntes, reflete

o quebro de receitos, decorrentes do siÌuqçõo pondémico e de Ìodo o quebro do otividode

económico doí decorrenle, bem como os medidos tomodos pelo município com o inluito

de minimizor qs consequêncios do pondemio poro os munícipes e comercionles.

l.l. Rrcrtra DE CAPITAI

As receitos de copitol sõo receÍtos pontuois, isto é, sem corócter regulor. lncluem-se os

receitos provenientes do Vendo de Bens de lnvestimenio, os Tronsferêncios de Copiiol, os

Possivos Finonceiros e Outros Receitos de CopÌtol.

As regros impõem que o previsõo de receito pelo Vendo de Bens de lnvesÌimenlo nÕo pode

ser superior ò médio simples dos receitos orrecododos nos últimos 3ó meses ou pode ser

excecionolmente, de montonÌe superior se for demonstrodo o existêncio de conÌroto jó

celebrodo poro o vendo de bens imóveis.
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MUNICIPIO DO

Quqnto òs Tronsferêncios de copitol o volor inscriÌo reporto oo
entidode pogodoro, potente em instrumento regor, como o LeÍdo orçom
controio de finonciomento.

No cqso dos Possivos Finonceiros, os volores previstos têm suporte em controto de
empréstimo vólido e correspondem oos investimentos inscritos no ppl e oos respetivos
monfontes que visom finoncior.

Poro 2022, esÌimo-se que os Receitqs de Copitol oscendom o 34,9M€, representon do 32%
dos receitos totois. Esiõo oqui contemplodos 15,3M€ de Tronsferêncios de CopÍtol e 16,7M€
de Possivos Finonceiros. Registo-se um incremento de 3,3M€, jusiificodo pelo oumenÌo dos
tronsferêncios de fundos comunitórios e dos empréstimos municipois que estõo
impliciiomente relocionodos com o execuçÕo dos investimenÌos o reolizor no próximo ono.

TnnNsrrnÊNcns ot Clprrnt

As Tronsferêncios de Copitolsôo recursos finonceiros deslinodos o investimentos pogos sem
controportido díreto e incluem os trqnsferêncios do orçomento de Estodo (componente de
copiiol) e um vosÌo conjunto de comporÌicipoções por Fundos Europeus.

O orçomenlo municipol de 2022, incorporo ì5,3M€ de receiios de Tronsferêncios de Copitol,
constituindo um oumenlo de l,lM€ foce oo ono lronsoto, justificodo essenciolmente pelos
comporticÍpoções de fundos comunitórios.

A principol fonte de receilq dos Tronsferêncios de CopiÍol sÕo os provenientes de fundos
europeus no ômbito do político de coesõo, conolizodos otrovés de progromos de ômbito
nocionol (POSEUR, Fundo do Turismo, IFAP) ou de ômbito regionol (Modeiro 14-20) ou
lronsregionol (lnterreg Modeiro Açores Conórios), que ÍoÍolizom 13,óM€. Eslos receítos
consignodos forom orçodos de ocordo com os cronogromos físicos, finonceiros e iemporois
dos respetivos projetos o que se destinom.

os investimenÌos finonciodos que mois se destocom no orçomento poro 2022sdo:

r POSEUR: remodeloçôo do ETAR do Funchol; controlo e monitorizoçÕo de fugos nos

redes de óguos ossociodo oo sistemo de telegestÕo exisienÌe no concelho do
Funchol _2q Fose; reforçor e polencior o recolho seletivo de resíduos no concelho do
Funchol; subslituiçÕo de redes de oboslecimenlo de óguo em fibrocimento no secior
ocidentol;

c Modelro l4'20: consolidoçÕo do rede ciclóvel e promoçÕo do lntermodolidode no
Eixo Vitol Poenle (ciclovio); promoçõo do eficiêncio energético em hobitoçÕes
sociois; RevilolizoçÕo do Eixo cenirol pedonole Lojo do Munícipe;

ls
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Fundo de furismo: requolificoçõo do Mercodo dos Lovrodores;

coloboroçõo técnico-finonceiro poro o reobilitoçÕo do centro histórico do Funchol;

pRODERAM: opoio ò reporoçõo dos donos cousodos òs florestos por incêndios

floreslois, coÍóstrofes noturois e ocontecimenlos cotostróficos; Apoio ò prevençÕo

do porque Ecológico do Funchol contro incêndios floreslois, colóstrofes noturois e

oconlecimentos cotostróficos.

2021

As tronsferêncios finonceiros provenienÌes do Orçomento de Estodo, nomeodomente o

Fundo de Equilíbrio Finonceiro (FEF) e os verbos opurodos oo obrigo do no3 do orÌigo 35o do

Regime Finonceiro dos AuÌorquios Locois represenlom 11,2% dos Tronsferêncios de Copitol.

No respeito pelo princípio do estobilidode dos recursos finonceiros, o referido leiesiobelece

montontes mínimos e móximos de 5% do vorÌoçÕo onuol dos tronsferêncios do FEF e do FSM

poro codo município. esto lronsÍerêncio resulto do dislribuiçõo dos excedenles, em

cumprimenÌo do limite móximo de 5% de vorioçÕo onuol.

Os monlontes inscritos reloÌivos òs tronsferêncios do Orçomento de Estodo sÕo os do

orçomento em vigor (20211, olendendo que nÕo foioprovodo e publicodo o orçomento de

Estqdo poro2022.

QUADRO 12 . ÌRANSTERÊHCNS DE CAPIÍAt

DESGNAçÃO
VARAçÃO

€.%

M
,,-Ltl

Adninlshcçõo cenlrol

E3todo

Fundo de Equilhrio Finonceiro (FEF)

ExcedenÌe no 3 ort.o 35 do Lei n." 73/2013

Eslodo- P orlic. com'lnllórlo ptoi. co-llnonclodos

POSEU R

Servlços e lundos oulónorms

Fundo de turismo - Turismo de Portugol

IFAP - PRODERAM

AdÍÍlnlshoçôo reglonol

Modeirq l4-20

POMAC 2020

TOTAI 14 148328 I l5l 515 8%

As Tronsferêncios com origem no OrçomenÌo do Estodo nÕo sÕo objeto de controtos de

finonciomenÌo de invesÌimentos específicos, conÌudo nÕo podem ser conolizodos poro

despeso correnÌe, pois sõo destinodos oo finonciomento de despesos de copitol.

12432 585

r 49ó 800

944 194

552 606

I 017 755

I 017 735

r 9r8030

I ó43090

274940

1 715 723

1 ó37 343

78 380

154 I l5

210 090

130292

79 798

s23 6?7

523717

-579 672

-785 323

205 651

997 420

947 452

49 968

1%

12%

12%

13%

5%

s%

-43%

-92%

43%

37%

37%

39%
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MUNrCÍPIO DO FUNCHAL I

PASSIVOS FINANCEIROS

os Possivos finonceiros sÕo os receÍtos do utílizoçÕo dos empréstímos con
o médio e longo prozos.

Pqro 2022, o Município do Funchol prevê o utilizoçõo de 19,óM€ de emprésiimos de médio e
longo prozos, distribuídos do seguinte formo:

controlo e monitorizoçÕo de fugos nos redes de óguo ossociodos qo sistemo de
telegestÕo;

pondemio COVID-19, relotivqmente oo empréstimo de 5M€ conlroído no ono de
2020.

Apesor dos finonciomentos o médio e longo prozos destinorem-se o despesos de
inveslimentos, é possível, em circunstôncios especiois previstos no Lei, serem controídos

empréstimos poro responder o despesos correnles em siluoções de emergêncio sociol.

Comporotivomente o2020, registo-se um ocréscimo de ll% nos utilizoções de empréslimos,
no entonto, esto onólise tem olconce limitodo, pois o utilizoçÕo efeÌivo dos empréstimos
ovonço oo ritmo do execuçõo dos empreitodos que viso finoncior. Os volores forom
orçomentodos de ocordo com o previsÕo do execuçÕo dos projetos o que se destinom.

QUADRO I3 - PASSMOS FINANCEIROS

DESIGNAçÃO
VARAçÃO

€%
Empréstimos o curio prozo

Empréstimos o médio e longo prozos

TOTAT 1743580' 2237 566 11%

lmporto referir que, o Município do Funchol mqntém o suo cqpocidode de endividomento
e continuo o respeitor os limites do dívido (cfr. o ponlo 3. Endividomento do presente

relotório).

M"

W

2021

t0

17 435799

-t0 -1co%

2237 576 11%
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2. DESPESA

A despeso globol projetodo poro o ono de 2022 oscende o I ì0M€, represe

oumento de 5% reloÌivomente oo orçomento proposto poro o ono de 2021'

No proposto de orçomento oro opresentodo, estõo inscritos os despesos que decorrem do

cumprimento dos olribuições e competêncios ocometidos oo município, nos Ìermos do Lei

n." 75/2013, de l2 de setembro, os encorgos com o pessool, os despesos decorrentes de

controtos de empréstimos, bem como os volores referenÌes oos compromissos ossumidos e

nÕo pogos.

QUADRO 14. ORçAMENTO DA DESPESA

DESIGNAçÃO
2021 VARAçÃO

€ €

65%

37%

20%

l/o

6%

1%

1%

5 í)ó 437

-1140776

2831 656

-97 142

2234100

499 000

979 599

W
DESPESA CORRENTE

Despesos com o Pessool

AquisiçÕo de Bens e Serviços

Juros e Outros Encorgos

Tronsferênciqs Conentes

Subsídios

OuÌros Despesos Conentes

67 546374

38227 294

20 620 635

624944

6721 400

751 100

ó01 001

36 533742

29 456010

300 200

I

6777 431

100

678954 2%

2502285 8%

oo%
-l -r00%

-l 823330 -37%

00%

7%

-3%

t2%

-18%

2s%

40%

62%

DESPESA DE CAPITAT

AquisiçÕo de Bens de CopiÌol

Tronsferêncios de Copitol

Ativos Finonceiros

Pqssivos Finonceiros

Outros Despesos de Copitol

TOTAI 104 080 ilô 100% 5 985 3?l 5%

A despeso corenle e o despeso de copitolopresentom um oumenÌo de 5,3M€ e de cerco

de 0,7M€, respelivomente. Relotivomente ò despeso corrente, o seu ocréscÌmo deve-se

essenciolmente ò Aquisiçõo de Bens e Serviços no volor de 2,8M€ e oo oumento dos

Tronsferêncios Correntes no monionte de 2,2M€.

Por suo vez, o oumento dos despesos de copitol resulto sobretudo do Aquisiçõo de Bens de

Copitol, em 2,5M€, opesor de se verificor umo reduçÕo de l,BM€ nos Possivos Finonceiros.

2.1. DESPESA Connenru

A despeso correnÍe opresenio-se como o moior componente do totol do despeso, com um

peso de óó%, solientondo-se um oumento no ordem de 5,3M€, foce ò proposto de

orçomento do ono onterior.

3s%

28%

0%

28
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o grófico oboixo irustro q importôncio rerotivo de codq ogrupomento do despeso

gnÁnco e - comrorçÃooe oesrEsA coRRENTE

Despesas com
Pessoal;51%

Aquisição de Bens

e Serviços; 32%

Outras Despesas

Correntes; 2%

SubsÍdios;2% Transferências
Correntes; 12%

e
R

Fur.rcxet

OPR

DESPESAS com o PEssoAr

As Despesos com o Pessool oscendem o 37M€, consumindo 34% doÍotol do orçomento. Em
2022, eslimo-se um decréscimo dos despesos com pessoor no ordem dos 3%. Ao
procedermos o umo onólise comporotivo desle ogrupomento, pode-se verificor o
diminuiçÕo nos seguÍntes rubricos: Pessool em quolquer oulro sÌÌuoçÕo do pessool do
quodro(0,9M€); Subsídio de refeiçõo (0,3M€); Subsídios de fériqs e de notol (0,6M€),
Seguronço socÍol (0,ìM€) e Seguros (cerco de O,2M€).

QUADRO 15. DESPESAS COM PESSOAI.

DESIGNAçÃO 2021
vARrAçÃO

c%

Juros e Outros
Encargos;1%

28288 494

I ó84 800

-t 386076 -5%

3ó7000 18%

-121700 -1%

Remuneroçôes cerios e permonentes

Abonos vqrióveis e eventuois

sociol 8 254 000

TOIAT 38227294 -1 140776 -3%

AaursrçÃo DE BENs E SERvtços

As despesos com o Aquisiçõo de Bens e Serviços totolizom 23,SM€, oproximodomente,
consumindo 217o do tololdo orçomenlo.

No Aquisiçõo de Bens e Serviços verificq-se um oumento de cerco de 2,gM€,juslificodo
fundomentqlmente pelo previsÕo de 2,5M€ nos Encorgos dos insÌoloções. Eslõo oqui
incluídqs os despesos com q lluminoçÕo público municipol, que nÕo estovom orçomenlodos
no proposto do orçomento de 2021, por forço do existêncio de um processo judiciol com o
Empreso de Eletricidode do Modeiro-EEM, SA. Em moio de 2O2l foi celebrodo um ocordo
extrojudiciol entre os porles poro resoluçÕo dos litígios, pelo que no orçomento de 2022 toi
inscrito o encorgo onuolde iluminoçÕo público do Município.

S
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Verifico-se oumenlos nos rubricos do Aquisiçõo de Bens de Limpezo e higie

Vestuórioeortigospessoois(0,4M€);emouÌromoteriol-Peços(0,2M€);LocoçÕodemoleriol

de tronsporÌe (0,1M€), Tronsportes (0,2M€), Vigilôncio e seguronço (0,2M€), Assisiêncio

técnico (0, jM€), em porle resultodo do impocto finonceiro do siÌuoçÕo epidemiológico do

coronovírus SARS-CoV-2, cousodor do COVID- l9.

Nõo obslonte estes ocréscimos, é intençÕo do executivo reduzir os despesos com os

Deslocoções e estodios em cerco de 0,2M€, com os Estudos, poreceres, projeÌos e

consultqdorio em O,2M€", com o Publicidode em 0,2M€, com o destino finol dos resíduos

sólidos (consumo corrente) em 0,2M€, entre oulros,

QUADRO Iô. AQUBçÃO DE BENS E SERVIçOS

DESIGNAçÃO 2021
VARAçÃO

4.%
Aqulslçõo de bens

Combustív eis e lubriflcontes

Mercodorios Poro vendo

Outros

Aqulslçõo de servlços

Encorgos dos instoloções

Limpezo e higiene

Locoçõo de edifaios

Locoçõo de moteriql de tronsPorte

Comunicoções

Seminó rios, exposições e similo res

Vigilôncio e seguronço

Encorgos de cobronço de receiios

OuÌros

TOIAT 20 ó20 ó35 2 831 ó56 12%

TnlrusrrnÊHcns CoRRENTES

Nos Tronsferêncios Correntes estó previsto o inscriçôo de cerco de 9M€, que correspondem

o um oumenio de 2,2M€., oproximodomenÌe, foce oo ono onlerior. Estos verbos desÍinom-

se oo fÌnonciomento dos despesos de coróter corrente, englobondo os opoios otribuídos òs

fomílios, òs freguesios e òs instituições sem fins lucrolivos.

Os vqlores q tronsferir poro os fomílios correspondem oo monÌonte de 5,8M€,

oproximodomente, reportidos pelo Fundo de lnvestimenlo Sociol (3,9M€), pelo opoio ò

oquisiçõo de livros e monuois escolores poro o ensino bósico (0,óM€) e pelos bolsos de opoio

oo ensino superior (1,3M€). Pelo primeiro vez estõo considerodos os teleconsultos fomiliores

e couso onimol (0,2M€).

r040r r75

1 217 500

7 740 100

1 443 575

102194ô0

1 457 071

2067100

31 7 000

608 ó8ó

s00 000

666 600

350 000

438097

38ì490ó

769 730

-30 s00

-5 000

805 230

2061 926

2 stgO29

-77 000

37 ó00

96 414

40700

I 925

258 050

-296 597

-525 195

7%

-3%

0%

36%

17%

63%

-4%

11%

14%

8%

t/0

+z/o

-210%

-16%
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e (0,2 e
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o vqlor reservodo òs instituições sem fÍns lucrotivo s em 2022 é de 1 ,7

e destino-se o finoncior despesos de coróter corrente de orgonismos ou enlidodes poro
opoior os closses sociois mois desfovorecidos, sem controportido direlo poro o município,
bem como, otividodes de noturezo sociol, educotivo, cullurol, desportÍvo e recreotivo.

Neste ogrupomento esÌÕo oindq considerodos os tronsferêncios o efetuor poro os
Freguesios, no volor l,4M€.

euADRo lz. TRANSTERÊtcns coRRENïEs ì

oesrcreçÃo 2021
vennçÃo
€%

v/o

51%

23%

99%

TOTAT 6721300 223/.200 2s%

2.2. Drsprsl DE CAptTAt

A despeso de copitol com umo dotoçõo de cercq de 37M€ que equivole o 34% do tolol
dos despesos, registo um oumento de 2%, ov sejo, cerco de O,ZM€ relotivomenie oo
orçomento previsto poro o ono de 2021.

O grófico obqixo indíco o importôncio relotivo de codo ogrupomenlo do despeso de
copitol.

enÁnco g - corrlrosçÃo oa oes?esa coRRENTE

Despesas com o
Pessoal;51%

Aquisiçâo de Bens
e Serviços; 32%

Outras Despesas
Correntes; 2%

SubsÍdios; 2% Transferências
Correntes;12%

Juros e Outros
Encargos; 1%

AqustçÃo DE BENs DE CAplrAt

Este ogrupomenlo económico, com um volor orçodo de cerco de 32M€, ossinolo umo
vorioçõo posilÌvo no ordem dos 2,5M€, 8% foce o 2021.

Freguesios

lnsÌituições sem fins lucrotivos

Fqmíliqs

Outros

I 400000

825 000

4 4960co

300

0

87ì 500

1 3429@

19800

FuilcrfirDO
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Aindo que onolisodo em delolhe no relotório dos Grondes Opções do Plono, i

CÂruene
e 86%que o AquisiçÕo de Bens de CopiÌol represento 297" do totol do orçomenl

despesos de copiÌol.

QUADRO rS - AOUISçÃO DE BENS DE CAPIÍAI O PRESID

v
DES|GNAÇÃO 2021

€

hvesllncnlos

Tenenos

Hobitoções

Edifrcios

Construções diversos

MoÌeriolde ironsporte

Equipomento de informótico

Progromos de compuÌodor

EquÌpo mento odminisÌrotÌv o

Equipomento bósico

Fenomentqs e uiensílios

lnv estimentos incorpóreos

Outros invesÌimentos

Bens de donínlo públlco

Outros construções e infroesÌruturos

TOTAT 2945ó 0r0 250228s S%

TnetsrrnÊrcIns DE CAPITAt

As ïronsferêncios de copiÌol represenÌom os recursos finonceiros ouferidos sem quolquer

controportido, destinodos oo finonciomento de despesos de copitol. Nesie ogrupomenÌo o

volor orçodo monter-se-ó nos 0,3M€ e compreende, essenciolmenle, os tronsferêncios de

copitol porq os Freguesios.

QUADRO I' - TRANSFERÊICTNS DE CAPIÍAI

2021
VARAçÃO

DES|GNAçÃO
€

Freguesios

Associoçôo de munic(cios

lnstituições sem fins lucrotivos

300 000

100

r00

TOÌAt 300 200

PAssIVos FINANCEIROS

Os Possivos Finonceiros ogregom o volor dos omortizoções dos empréstimos em vigor no ono

de 2022.

.L

12022 109

r 02 000

I 340 l0l

6 659 502

97 500

82 0@

243000

746000

52 000

1 424 516

42 500

I 35 790

\ 097 200

r7 43:1 tol
1 7 433 90r

8//.207

-90 000

1 651 625

-3 035 ó30

-4t 0ó0

2 553 r00

283 000

-78 000

-44 500

346 624

r04 r20

-40 440

-764 632

I ó58 078

r ó58 078

7%

-750%

55%

-84%

aaú

97%

54%

-tz/o

-593%

20%

71%

-42%

-230%

9%
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As omortizoÇões de médio e rongo prozos totorizqm 4,gM€,ossistindo_se o37%foce oo ono onterior.

QUADRO 20 - PASSMOS FINANCEIROS

| 2a22

DEStcNAçÃO

EmprésÍirnos o curto prozo

Soc. finonceirqs - Bqncos e out instituÇões finonceiros
AdminisiroçÕo público cenÌrol _ Estqdo
Admn púb cenlrol- Serv e fundos outónomos

2t2t

3 000 000

3 549 187

20 000

208244

€

-3 000 000

1 299 813

-19 899

-103244

0%

27%

-tcr%

-98%ÌorAt
6 777 431 I 823330 37%

A discriminoçÕo dos empréstimos por finolidode, bem como ouÌros despesos que oríginomencqrgos finonceiros, constom do qnexo Mopo previsionordos Emprés timos 2022, queocomponho o presente relotório.

3. EworvloaMENTo

Poro efeiios de opuromenlo do monionte do dívido totol relevonfe poro o limÍte de codoMunicípío, contom qs entidodes previsros no ortigo s4.o do RFALET, o que, no coso dosempresos locois e porticipodos, openos relevom oquelos gue se enconlrom emincumprimenio dos regras de equilíbrio de contqs, de ocordo com q qlíneq c) do n.o I doreferido ortigo.

Assim' q dívido toÍol dos operoções orçomentois do município, incluindo o dos entidodesprevistos no orÌigo 54o do mesmo diplomo, nõo pode ultropossor em 3ì de dezembro decodo ono' l'5 vezes o médío dq receito correnÍe líquido cobrodo nos três exercícios
onteriores.

Poro o cólculo do limiÌe do dívido o 3I de dezembro de 2021, forom considerodos os receitoscorrenles cobrodos nos onos 2019, 2O2O e 2021 (previsõo).

Perspetivondo-se que o receitq corrente cobrodo oté 3l de dezemb ro de 2o210scendo o84'5M€' o dívido iotol do município nõo poderó ultropossor, em 3l de dezemb ro de 2021,cerco de Ì 14,3M€.

euADRo 2l - uMtÌE DA DíyDA IoTAt
Receito conente lúquido 20ì9

Receito conente líquido 2020

Receito conente líquido 2O2l _ previsÕo

Médlq do Íecello correnle líquldo
76201 229

74999 145

69 091 690

84 512852

uLt, 20214Í;

Unfle dq dívldo prevlslo em3l.l2.202l
114301 844
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considerondo que o dívido relolivo o empréstimos com bose nos mesmos pressupostos

ulilizodos no orçomento de 2021. prevemos que no finol do ono de 2022' Iotolizoro 25'4M€'

oproximodomente, enÌÕo o Município do Funcholopresenloró umo morgem poro o restonte

dívido nq ordem dos 88,9M€'

ouADRo 22 - DfuDA TorAL

2022 2021

Dívldq q lercelros

Empréstimos

Fornecedores

25 356 609

3 534 466

0

r 288 ó90

0

42 604 634

1 277 530

0

834 148

0

Totql dq dívldo o

Dívldq exlrq

FAM

Débitos o Ìerceiros

lerceiros
28891 075 43882164

'438 8lt3 '286alp.

4. Mepe DAs ENTIDADES PARTIcIPADAs PELo Muntcípto

Poroefeitosdodispostonoolíneoc)don.o2,doortigo4ó.odoLein.o73/2013,de3de

setembro, opresenÌom-se os quodros dos entidodes porticipodos pelo Município'

QUADRO 23 - ENTIDADES PARÏICIPADAS P EI.O MUN lcíPlo

Enildode PorliclPodo
NIF PodlclPoçõo

Enlidodes nôo societórios Po dos

Dívldq ToÌol de operoções orçorrenlols do mlnicíPlo (exclul o 29740i12 442i468
dívldq exho

Sede

SOCIOHABITAFU NCHAL, E.M.

FRENTE MARFUNCHAL, E.M

FAM-Fundo de APoio MuniciPol

5r r 2378B0

511233744

513319182

Funchol

Funchol

Lìsboo

100%

10O7"

0,47%

74
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QUADRO 24 . ENTIDADES NÃo socETÁRAs PARÌICIPADAS PEI,O MUNlcÍP

Entldqde niio porllclpodo
NIF Sede

Porllclpoçõo
APEl-AssocioçÕo Edúores e Livreiros
APMCH-Associoçõo portugueso dos Municipios com Centro
H'ntórico

Associo çõo No ciono I de M un icípios portugueses
Ligo dos Bombehos portu gueses_Confedero çõo dos
Associoções e Corpos de Bombeiros
AM RAM-AssocioçÕo de M unicípios do Regiõo Autónomo do
Mqdeiro
APOM- Associoçõo porlugueso de Museologio

Al CE-Ásocio ción I nternq ciono I de Ciudo des Ed ucodoros

ICVM-lnstiÍuto Cido des e Vilos com Mobilidqde

5. RESPOruSNBI[IDADES FINANCEIRAS RESUI.TANTES DE COMPROí.,IISSOS PI.URIANUAIS

Poro efeítos do disposto no ortigo g.o-B do RFALET o quodro 25 represento osresponsobilidodes finonceiros resultonies de compromissos plurionuois do Município.

QUADRO25. coMPROMESOS PI,URANUAB
Ano Volor
2022

2023

2024

2025

OuÌros

500955840

502131047

501621413

500920ó80

5r t027303

s0t 05ó785

Góì045ó05

50757300s

Funchol

Lomego

Coimbro

Lisboo

Funchol

Cortoxo

Borcelono

Porto

38355 109

14982 617

51i3759

8733 403

24 099 732

6. RtnçÃo DAs REspoNsABtuDADEs Counorurs

Em conformídode com o disposÍo no olíneq o) do no ì do oriigo 46.0 dolei n.o 73/2013, de 3de setembro, opresento-se o reroçõo das responsqbiridodes contingentes:

FuHclur-

üLt,
ï
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QUADRO 2ô - DAS CONTINGENTES

Açõo

Governo RegÌonol do RAM/R eembolso de lRS,275ll4.8BEFUN

ARM - Águos e Resíduos do Modeiro S'A' 235/14'9BEFUN

ARM - Águos e Resíduos dq Modeiro S'A' ó3l15'4BEFU N

ARM - Águos e Resíduos do Modeiro S'A' 199 o 2ó3118'BEFUN

ARM-ÁguoseResíduosdoModehos'A'208o2Q9;237o238:251272Cl273/19'BÉIUN

Morio Lígio de Freitqs, 291l.Ì3'TBEFUNi

LigioMoriodeCoiresNeVesFerreiroeJorgedeFreiÌosFeneiro(cosodos),87l15..ÌBEFUN

Joõo Morçol Morques Fernondes' I 88/l ó'9BEFU N

SEP Porques de Estocionqmento' 154/,l3'óTTFUN

Ano Lígio de Freitos Cosìq Gouveio e ouÍros (SEP)' 195/13'3TÌFUN

Porques de EstocionomenÌo, 30ó/ I 3'9TTFU N

Tecnov io M odeiro, 23óI09.9BEFU N

José C. FeneÌrq, Senogem e Corpintorio' Ldo' l8ó/1S'OBEFUN

J. Forio & M . Souso, Ldo, 'Ì 09i I S'óBEFU N

Ano Mqrio Pinto, Ldo, lB4l14'OBEFUN

Modeiro Shopping - Sociedode de CenÌros Comerciois' S '4" 9/ I 4'7BEFU N

Modeiro Shopping- Sociedode de Centros Comerciois' S'A'' 30/IS'BEFUN

lberuso - HoÌelorio e Restouroçõo' S'A" 3/14'SBEFUN

lberuso - Hoielorio e Restouroçôo' S'A" 2ól1S'OBEFU N

Joqquim Antónìo dos RelÍquios Tereso' l2Bl14'OBEFU N

TECNOVIA MADEIRA- Sociedode de Empreiiodos' Ldo' 274114'OBEFUN

Sibofil- Sociedode de Empreitodos' Ldo' 2ó9l1 4'3BEFUN

lberKing - Restouroçõo, S 'A', 25l I 5' I BEFU N

lberuso - HoÌelorio e Reslouroçôo' S'4" 2ól1S'OBEFUN

Sílvio Rosório Encornoçõo Moriins' 
,l48/1S'TBEFUN

ISS FociliÍy Services Ldo. l5l/1S'TBEFUN

NorberÌo Comocho Forio do Silvq' 253/1S'oBEFUN

Club Sport Morítimo do Mqdeiro, 75l1S'SBEFUN

Ano Morio dos Sontos de Souso Cotonho e outros' 344lìS'TBEFUN

Município do Funchol, 599211 5'2TBFNC

Gomos de Alecrim - Viv eiros Florestois, U nìpessool Ldo, l 35235/ l S'óYIPRT

Estodo Português representodo pelo Minisiério PÚblico' 472i lS'9BEFUN

Loureono Combises Teles Forio de Souso' 59/l ó'9BEFUN

EEM - Empreso de Electricidode do Modeiro' SA' 94lló'TBEFUN

Corv qlho & Pereirq ldo, 64189 / 1 6'óYIPRÍ

Tecnovio Modeiro e Androde Guiienez' 2ólló'2BEFUN

Repsol Portugueso, S.A. 34/l ó,3BÊFUN

Diniz & Corvolho Ldo, 302/l ó,4BEFUN

EEM - Empreso de ElecÌricidode do Modeiro' SA' 2s7l17'OBEFUN

ModeÌro Shopping - Sociedode de Centros comerciois' S'A' 284117'5BEFU N

Condomínio do Edif. Jordins dos Boneiros 92l I 7'3BEFU N

Segurodoros

Esünrtlvo €

A976112

30 000

27 333 419

r 4 339 801

3292270

4ó 530

30 000

30 001

1 000

I 000

1.000

86874

26 104

97 737

50 000

10 191

10401

5é5

:t7-é

I 000

862867

3ó ó35

519

5b
2 675

2132

47 359

I 089 182

3702307

9 718

6279

| 212

3 203

l3 7l I 189

3 528

77 5 426

9 924

89 19ó

938232

11 937

l0 206

I 871

36

U nidos, 239l I ó,7BEFU N
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QUADRO2ó - R DAS RESPON SABII.IDADES CONTIN GENTES

Açõo

Componhio de Seguros Açoreono, S.A. 313/0Z,0BEFU N

lmoformoso - Sociedode de Medioçõo lmobiliórÌo, Ldo. 'l Sl/l2,9BEFU N

Securitos - Serv iços e Tecnologios de Seguronço S.A. lSóll3,2BEFU N

Domingos Moieus Comocho Forio 289/l2,2BEtlJN

Morco Mesquito CosÌq Bento, Elisobete Rodrigues Costo Bento e Lucindq Cosio 9ll1o.óBEFI

Lusitôniq Componhio de Seguros, S.A, 8l/08,9BEFUN

Joôo Mìguel Mqrques Conteiro 27óllO,SBEFU N

Mqsel Otis- Elevodores do Modeiro, Ldo. 133/l3,3BEFUN

Edgor Bruno Olim de Freitos 27llO,4BEFUN

Assunçôo Nóbrego Gouv eio, Bruno N. Gouv eio e Teresq N. Gouv eio ZO/O4.2BEFU N

INTEGRANTE - DesÌgn de lnteriores, unipessool, Ldo.72ll0,OBEFUN

Repsol PorÌugueso, S.A. 238/l ó,9BEFUN

Florosonto - Agriculturo e Silviculturo, Ldo. 99ll8,3BEFUN

Empreso de AuÌomóv eis do Co niço g4l I 82BEFU N

Roso Dovid de Jesus Pontes Fernondes 92llB,óBEFUN

Vilqriombo - Sociedode lmobiliório, S.A, 200/l9,OBEFU N

Luis Alberto Gomes e outro 'l 47l I 9,OBEFU N

Regiõo Auiónomo do Modeiro 271ll 7,3BEFUN

Mqdeiro Shopping - Sociedode de Centros comerclois, S.A.409lIB,3BEFUN

Repsol Portuguesq S.A. 450/ I 8.óBEFU N

Vegos, Mortins & FreiÌos Ldo.49ll9.OBEFUN

Morio Gobrielo Liro Abreu 59/l9.OBEFUN

H oró rios d o Fu nchq I -Tro nsportes P ú blicos, SA'l 82I20.5BEFU N

Rosóriq lsobel Pereiro Coneio Sordinhq 150/20.7BEFUN

Mónico CorloÌo Ferno ndes Feneiro 23óI20.8BEFU N

SNBS - Sindicoio NocÌonol de BombeÌros Sopodores 215/20,5BEFUN

Mqdeho Green Troin - Animoçõo Tuístico, Ldo l5/15.4BÊFUN

Monuel de Souso '107I20.BBEFUN

10940

33 r49

767 547

r3500

312 413

lÌ 700

83 il2
55 328

434920

214 415

23 584

7 119

r 83 02ó

I 47 585

265 215

18234

44 400

332 626

12 104

7 022

22 672

4 241

25 770

1 992

55 000

29 225

3 000

I ó90

7. RençÃo coM A Assr^iclrn Muucrrar

Em consonôncio com o disposto no ortigo 3l.o do Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, o

proposlo de orçomento poro 2022lem inscrito no clossificoçõo orgônico "01 - Assembleio

Municipol", um volor de 55m€ relqÌivo o despesos correntes, nomeodomenle despesos com

o pessoql e oquisiçõo de bens e serviços.

ç1r) t-WCli;ìL
ô nri
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CÂMARA MUNICIPAT DO FUNCHAL

RESUMO DO ORÇAMENTO - 2022

RECEITAS

Co

O PRE$IDENT E

0l
02

04

05

0ó

07

08

lmpostos directos

lmpostos indirectos
Toxos, multos e outrqs Penolidodes
Rendimentos do ProPriedode
Tro nsf erêncios correnÌes

Vendo de bens e serviços correnles

Outros receitos correntes

Receitos Correnles
Tronsf erêncios de coPilol
Possivos finonceiros
Reposições nÕo obotidos pogomentos

Receilos de Cq

Totoldos receilqs

DESPESAS

c
Despesos com o Pessool

Aquisiçôo de bens e serviços

Juros e ouiros encorgos

Tro nsf erêncios correntes

Subsídios

Outros despesos correntes

Despesos Correnles
AquisiçÕo de bens de coPitol

Trqnsferêncios de coPiÌol
Possivos finonceiros

OuÌros despesos de coPiÌol
deC

Totol dos desPesos

Volor

Volor €

10

12

15

01

02

03

04

05

0ó

07

08

l0
il
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MONTANTE

DO ANO 2

ORÇÀÌ.{ENTO DÀ RECEITÀ

DESTGNAÇAO

ENTI DADE

MUNICIP]O DO FUNCHAL

CÓDIGOS

06.03.01.03
06.03.01.99
06.04 .02.04
06.06
06.06.01
06.08.01
07

07.01
07.01.03
07.01.08
07.01.08.01
07.01.08.01.01
0i.01.08.02
07.01.08.03
07.0i.99
07 .02
0?.02.01
0i.02.03
07,02.08
07 .02 .08 .02
0?.02.08.03
07 .02 .08 .03 .01
0? ,02.08,03,02
0i.02.08.03.03
07.02.08.03.04
07,02.09
07.02,09.01
07.02.09.01 .01
07.02.09.02

Participação no IRS

Outras
Contrato-programa proteçâo civil
Segurança social
Sistema de Solidariedade e Segurança Social
FamíÌias
Venda de bens e serviços comentes
Venda de bens
PubÌicações e impressos editados peÌa CMF

Mercadorias
águ"
Fornecimento de água potável
Venda de recipientes de lixo
Venda de residuos para recicÌar
0utros
Serviços
Aluguer de espaços e equipamentos
Vistorias e ensaios
Serv, sociais, recreativos, culturais e desporto
sERVrÇ0s RECREATIVoS

Serviços culturais
Teatro Municipal
MUSEU MUNÌClPAL

MUSEU ETNOGRÁF'rCO CrnROe DO AÇÚCAR

MUSEU HENRIQUE E FRANCISCO FRANCO

Serviços específicos das autarquias
Saneanento
Ramais de ligação de esgoto
Resíduos sólidos
Tarifa de recolha de lixo
Remoção de lixo a pedido
Transportes escolares
Tróalhos por conta de particulares
Ramais de ligação de água
Outros trabalhos por conta de particulares
Cemitérios
Inumação de jazigos municipais
Serviços diversos
Pargues de estacionanento
Parquimetros
Parques de estacionamento
Outros
Serviços prestados pelos bombeiros
0rtofotomapas
0utros
Rendas

Edi ficios
Outras rendas
Tarifa disponibilidade serviço
Rendas e aÌugueres de outros bens
Outras receitas correntes
Outras
Outras
Indemnizações estragos provocados p/outrém
IVA Inversão da Ìiquidação
0utras

RECEITAS DE CÀPITÀL
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
FamíIias

3.352.199,00

30 . 923 ,00
30.923,00

18.430
8.515

001,00
552 ,00
911, 00

885 ,00
854 ,00
854, 00

2',1 4 ,00
?57, 00

756r 00

981 ,00
396,00
670,00
7?8,00

8.490
7 .793
1 .193

23

6i3
23

6.045
20

14

26

T.821
4.316,895
4 .299.118

r1 .111

26.718 t00
26.',]18 | 00

00

00

00

00

00

00

5.872.LrL,
L.827 ,

07.02.09.02.01
01 .02.09.02.02
07.02.09.03.02
07.02.09.04
0i.02.09.04 .01
01 ,02.09.04.99
0?.02,09.05
0?.02.09.05.01
07 .02 .09. 05.02
07.02.09.07
07.02.09.07.01
01.02.09.01.02
07.02.09.99
07.02.09.99.01
01 .02.09.99.02

07.03.99
07.03.99.01

01 .02.99
07,03
0i .03.02

56

54

1

601

313

281

809

809

85

14

11

113

3.867
916

2.95t
2.392

558

430

430

430

3

28r
t46

34.9?3

035 ,00
,574,00
,461,00
{60,00
, 950, 00

,510,00
9?7 ,00
34 0, oo

, 63?, 00

91?,00
65 6, 00

26r | 00

02 6, 00

468,00
155, 00

313, 00

50t r 00

806,00
{36,00
{36 ,00
436 ,00
115,00
005,00
316,00
218 ,00

07.03.99.02
08

08.01
08.01.99
08.01. 99.02
08.0i.99.04
08.01.99.99

09.01,01
09.02.10

PÁE

ú/

fl



CÓDIGOS

ENTi DADE

MUNIC]PIO DO FUNCHAL

oRçAì.'ENTo DA RECEITÀ

DESTGNAÇÃO

DO 2

CAuana
rÃo

MuHrcpat-

ESI

01

01.02
01 .02
01,02
01.02
01.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02,02
02.02
04

04 .01.23.99. 99

04.02
04 .02 .01
04 .02.02
04.02.04
04.02.99
05

05.02.01
05,09
05.09.99
05,10
05.10.01
06

02

02

02

02

02

03

03

05

02

03

04

05

06

06

06

06

06

06

06

06

1a

23

RECEITÀS CORRENTES
Inpostos directos
0utros
Imposto Municipal Sobre ïmóveis (IMï)
Imposto Unico de CircuÌação (iUC)

Imposto Municipal Sobre Transmissões (IMT)

Derrana
Licença de obras
Taxa munj.cipal de urbanismo
Infra-estruturas de loLeament.os
Licença de utiÌização
Licença de habj.tabilidade
0bras
Comércio e serviços
Publ icidade
Tarifa de Ìigação (empresas)

Tarifa de conservação e utiÌização
TMDP

Taxa Ocupação Dominio Públj.co Municipal IDLR 2/2001114)

0utros
Iaxas, nultas e outras penalidades
Taxas
Taxas específicas das autargrrias locais
Mercados e feiras
Lugares do terrado
Ioteamentos e obras
Licença de obras
Taxa munj-cipa1 de urbanismo
Infra-estruturas de loteamentos
Licença de utilização
Licença de habitabilidade
0cupação da vía publica
0bras
Comércio e servi.ços
Saneamento

TARIFA DE IÏGAÇÃO

Tarifa de conservação e utilização
TMDP TAXA MUN]CTPAL DA DIREITOS DE PASSAGEM

ouTRÀs TÀxÀs EsPEcÍFrcÀs DÀs AUTARoUIÀS tocÀIs
PUBt]CIDADE

UTILIZAÇÃO DA REDE ViÁRIA MUNICTPAT

OUTRAS

Multas e outras penalidades
.Juros de mora

Juros compensatórios
Coimas e penalidades por contra-ordenações
Multas e penaÌidades diversas
Rendinentos da propriedade
Bancos e outras instituições financeiras
Participação nos lucros de adninistrações públicas
FAM - Fundo Apoio Municipal
Rendas

Terrenos
Transferências correntes
Privadas
Adninistração central
Estado
Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)

Fundo Social Municipal (FSM)

?5.085,889,00
28 . 714 , 175 ,00
28 . ?14 . 175 ,00
16.555.730,00
2.840.630,00
9.267.815,00

50. 000, 00

.01

.02

.03

.04

.05

.01

06.06.01
06.06.02
06.99.01
06.99.03
06. 99. 99

04.01
04 .01
04 .01
04.01

02.01
02.02
02 .03
02 .04

02

04.01
04.0L.23
04 , 01 .23 .01
04.01.23.01 ,01
04.0L.23.02

t2.752.764 t00
12 . 155 , 759, 00

12 . 155 , ?59, 00

59 , 694 ,00
59.694,00

1 . 008 . 048 ,00
557 .1 92, 00

314 . 687, 00

19.003,00
3.345,00

113.821, 00

423.783,00
89.868,00

333. 915, 00

3.592.247 t00
2I1 .9'12 | 00

3.380.275,00
54.993,00

7 . 016. 994 ,00
301.363,00

6.319.690,00
395. 94 1, 00

597 . 005 ,00
204 . 655, 00

36. BB0, 00

78,330,00
2',t't.I40,00
42 .7 64 ,00

04 .01.23.02.05
04.01.23.03
04 .01.23.03.01
04 .01.23.03.02
04.01.23.06
04.01.23,06.01
04.01.23.06.02
04.01.23.08
04.01.23.99
04.01.23. 99,06
04.01.23.99.0?

06.01 , 02

06,03
06,03.01
06.03.01.01
06.03.01.02

27 .241 ,00
2"1 .241 t00
15 . 517 ,00
15.517, 00

1{ . ?15. 749 ,00

14.684.826,00
14.684.826,00

9. 670.37?, 00

1, .662 .250 | 00

MONTANTE

M
b



MONTANTE
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15 .299 . 843 ,00
12.586.700,00
1.706,890,00
1.074.486,00

632 ,404 t00
9 .541 . {52 , 00

19 . 673 . 375 ,00

19 . 6?3 .3?5, 00

19 . 673 . 375 ,00
4 .940.444,00
5.97?.500, 00

a .822 .502 ,00
3 .932 .929 | 00

6 . 400 ,00
6 .400,00
6 .400 , 00

6.400,00

452 | 00

358 , oo

1 61 ,00
591,00
143 r 00

1{3, 00

143, 00

7 95, 00

348,00

q q11

1.338
B5i
480

2.7t3
2.7L3
2.7L3
2.584

128

CÂume Muntcplt- oo
oË

DO

oRçÀÌ'|ENTo DÀ RECEITÀ

DESTGNAçÂ0

Íransferências de capitai.
Àdninistração central
Estado
Fundo de EquiÌibrio Financeiro (FEF)

FEF - EXCEDENTE D0 ART. 35, N3, tEl j3l2013
Estado-Partic. cnunitária enr proj . co-f,inanciados
Conparticipação H 2020 - Civitas
FEE - Fundo de Eficiência Energét.ica
POSEUR

Serviços e fundos autónonos
Fundo de Turismo
IFAP - Programa desenvolvimento florestal - PRODERAM

Àdninistração regional
Região Àutónorna da lrtadeira
RÀM-Particip cornunitária projectos co-financiados
MADEIRA 14-20
PoMAC 2020

UE - Fundo de Solidariedade da União Europeia - FSUE

UE - Programa INTERREG EUROPE

Passívos financeiros
Sociedades financeiras
Enrpréstirnos a médio e longo prazos
Sociedades financeiras
EMP FUGAS REDES AGUA

EMP VIATURAS RECOLHA DE RESÍDUOS

EMP COMPARTICïpAÇÃO oBRAS FINANCIADAS

EMPRÉST]MO COVID

IHRU - Empréstino reabilitação urbana
Ìndemni zações
OUTRÀS RECEITAS

Reposições não úatidas nos pagarnentos
Reposiçôes não abatidas nos paganrentos
Reposições não abatidas nos pagamentos
SaÌdo gerência anterior (orçamental) posse do serviço

ENTI DADE

MUN]C]P]O DO FUNCHAL

CÓDI GOS

10

10.03
10,03.01
10.03.01.01
10.03.01.05
10.03.07
10.03.07.01
10.03.07 .02
10,03.0? ,03
10.03.08
10.03.08.02
10.03.08.08

10.04.02
10.04.02.07
10.04 .02 . 07 . 09

10.04 .02.07.10
10.09.01.02
10.09.01.03

13.01.01

15

15.01
15.01.01
16.01.01

L2

1"2.05.02
L2.06
L2.06.02
12.06
12.06
72.06
L2.06
12.06

02 .01
02.04
02.06
02.08
04 .01.01

10.04

110.065.50?,00TOTAL DAS RECEÌTAS

o

F
lJ'
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INA:1

ECONOMICA

55 .000,00
39.500,00
39 .500 , 00

500, 0o

39.000,00
15.500 r 00

2 .500 , 00

500, 00

1.000,00
500,00
500, o0

13 .000 ,00
500, 00

500,00
500, 00

500, 00

500,00
1.000,00
1 . 000, 00

1 . 000, 00

500, 00

100,00
629 .606 | 00

i00, 00

50.000,00
2.000.000,00

170.000,00
1 . 753 . 100 ,00
1.680,000,00
1.680.000, 00

65.000,00
100, 00

8 . 000, 00

3 .290 , 100 r 00

3.040,000,00
3.040.000,00

250.000,00
100,00

500 . 000, 00

2 . 012 . 300 ,00
800.000,00

100,00
? , 000, 00

17.000,00

72.797.'LLt00
37 . 047 .018 ,00
26.902.tLg,00

255.312,00
18 . 883 . 806, 00

18.254.000,00
100, 00

5.000,00
1 . 000, 00

1 . 000, 00

O PRESI

MurutcpÀL
ÃEUNrtilO

DO
DË

M

ORGÂNICA

110.010.507, 00

55.000,00

oRçAIÍENTo DÀ DESPESA

( POR CIASSIF]CAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓM]CA )

DESTGNAçÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DESPESÀS CORRENÍES
Despesas com o pessoal
Abonos variáveis e eventuais
Ajudas de custo
OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS

Àçisição de bens e serviços
Àguisição de bens
Material de escritório
Prémios, condecorações e ofertas
Livros e documentação técnica
OUTROS BENS

Aquisição de serviços
Conservação de bens
ComunÍ cações
Transportes
Representação dos serviços
Seguros
Deslocações e estadias
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria
Formação

Seminários, exposições e similares
Publ i cidade
Outros trabalhos especializados
ouTRos SERVIÇ0s
CAMARA MUN]C]PAL

DESPESÀS CORRENTES
Despesas com o pessoal.
Renunerações cêrtas e permanentes
Membros dos órgãos autárquicos
Pessoal çadro - Regirne contrato individual
trúalho
Pessoal em funções
AlteraçÕes obrigatórÍas de posicionamenLo
remuneratório
AÌ,TERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICiONAMENTO REMUNERA

Recrutamento pessoal para novos postos trabalho
Pessoal em regime de tarefa ou avença
Pessoal aguardando aposentação
Pessoal em qualquer outra situação
Representação
Subsídio de refeição
Pessoal dos çadros
Regime de contrato individual de trabaÌho
Subs, Ref. Pessoal em qualquer outra situação
Subs, Refeição - Pessoal contratado a termo
Membros dos orgãos autárquicos
Súsídios de férías e de natal
Pessoal dos guadros
Regime de contrato individual de trabalho
Pessoal em qualquer outra situação
Pessoal contratado a termo
Remunerações por doença e mat,ernidade/paternidade
Ãbonos varíáveis e eventuais
Horas extraordinári.as
AÌimentação e alojamento
Ajudas de custo
Abono para falhas

01.01.04 .03
01.01.04 .04
01.01.0?
01.01.08
01.01.09
01.01.11
01.01,13
01.01.13.01
01.01.13,01.01
01.01.13.02
01.01.13.03
01.01.13.04
01.01.14
01.01.14 ,01
01.01.14 .01.01
01.01.14 .02
01,01.14 .03
01.01.15
01.02
0L.02.02
01.02.03
01.02.04
01,02.05

0

0

01

02

01

01.02
01.02.04
01,02.13
02

02.01
02.01.08
02,01.15
02.01.18
02.0r.27
02.02
02.02,03
02.02.09

01

01.01
01.01.01
01 .01 .04

01.01
0i.01

10

11

T2

13

1.4

15

T6

L1

20

25

02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02,02
02.02
02.02

ENT]DADE

MUN]C]PTO DO FUNCHAT

cTASSIFTCAçÕES

CODTGOS

ORGÂNICA ECONÓMICA

01

02

M

b
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CÓD]GOS

ORGÂNICA ECONÓMICA

01.03.05.02.01
01.03.05.02.02
01 .03.05 .03
01.03,06
01 .03.0B
01 . 03 ,09
01.03.09.01

01 .03.04
01 .03 .05
01.03.05.01

01.03.05.02

02 .02.01 .03
02.02.02
02.02.02.0L

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

03.09.02
03.10
03.10.01
03,10.99

0x

01.0i
01 .02

11

14

15

16

16.01
16.0i.01
16.01.02
16.03
11

1B

19

20

2I

02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.02
02.02
02.02
02.02

.01

.01 .01

. 01 .02

.01.02.01

.01.02.02

.01.02. 99

.01.03

.01.04

.01.05

.01.06
0?

OB

09

12

01.03,03
01 .03.02

01.02.14
01.03
01.03.01

01.02.13

01.02.11
0t.02.12

01.02,10

DESIGNAÇÃO

CIASSIFiCAÇÕES

Subsidio de trabaÌho noturno
Subsidio de turno
Indemnizações por cessação de funções
OUTROS SUPTEMENTOS E PRÉMIOS

0utros abonos em numerário ou espécie
Segurança social
Encarqos com a saúde

0utros encargos com a saúde

Subsidio familiar a crianças e jovens

Outras prestações familiares
Contribuições para a segurança social
Assistência de doença dos funcionários públicos -
ADSE

Segurança social pessoal regine contrato trabalho
função publica
Caixa Geral de Aposentações
Segurança Social - Regime geral
0utros
Acidentes em serviço e doenças profissionais
outras pensões

Seguos
Seguros acidentes de trabalho e doenças

profi ssionaì. s

Seguros de saúde

Outras despesas de segrrança social
Eventuatidade malernidade, paternidade e adopção

Outras despesas
Àguisiçáo de bens e serviços
Àguisição de bens
Matérias-primas e subsidiárias
Coúustíveis e lúrificantes
Gasolina
Gasó1eo

0utros
Muni.ções, explosivos e artifícios
Limpeza e higiene
Alimentação - Refeições confeccionadas
Alimentação - Géneros para confeccionar
Vestuário e artigos pessoais
Material de escritório
Produtos quimicos e farmacêuticos
Material de transporte - Peças

MaLerial de consumo hoteleiro
Outro materiaÌ - Peças

Prémios, condecorações e ofertas
Mercadorias para venda

Ágo"
Água - consumo corrente
Água - Amorti.zação de acordos de pagamento

0utras
Ferramentas e utensilios
Livros e documentação técnica
Artigos honoríficos e de decoração
Material de educação' cultura e recreio
OUTROS BENS

Àgrrisição de serviços
Encargos das instalações
Encargos das instalações - Consumo corrente
Encargos instalaçôes - Amortização acordos de

pagamento

Iluminação púb1ica
Linpeza e higiene
Residuos sólidos, destino final - Consumo corrente

100,00
40,100r00
40.000,00

1oo,00
23.436.79L,00
11 . 168 .405, 00

40?.?60,00
1 . 187 .000, 00

41.000, 00

961 .000, 00

185.000,00
100,00

300 . 000, 00

10.800,00
15 . 000, 00

578.400,00
116.000,00
35.000,00
50.100,0o

100,00
386.500, 00

50.155,00
? , ?35 . 100 ,00
7, ?00.100,00
7.?00.000,00

100 r 00

35.000, 00

4 6.500, oo

2 . 500, 00

100,00
12.940,00

234 .350,00
12 .268 .386 ,00

3 . 9?5 , 100 ,00
1,415.000,00

100, oo

ORGÂN]CA

M N
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350

6 . 350 .000 , 00

2 ,500.000, 00

1,990.100,00
1.200.000,00

000, 00

000, 0o

100, 00

000,00
100,00
300 ,00
000, 00

000, oo

000, 00

000, oo

100,00
000,00

8.132
600

600

100

50

6.3s5
5

158

680

5 .200.000, 00

1.150.000,00
100,00

120.000,00
20.000,00

247.100r00
24? .000,00
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608.050,00
171,860,00
21',t ,920 , 00

99. 900,00
141,500,00
35?.725,00
527 .802 t00
490 .502 ,00
488 .001 ,00

1, 00

488.000,00
1r00
1, 00

2 . 500, 00

200,00
100,00
100,00

9.100,00
9 . 000, 00

100,00
28 .000 ,00
28.000,00

L 955 .500 ,00
19 . 900 ,00
19.900,00

100 ,00
100,00

1 . {00 .000 ,00
1 .400 .000 ,00
1 ,400.000,00
1 . 696 .500 ,00
1.696,500,00
5 . 839 .000 ,00

124.000,00
5.715.000,00
1 . 250 .100 ,00
1 . 250 .100 ,00
1 . 250 .000 ,00
1.250.000,00

100,00
1 . 580 . 600 ,00
1 . 580 . 600 ,00

500 . 000, 00

1 . 080 . 600 ,00
35 . 000, 00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

0

0

0

0

10

00

20

50

50

161,351,
203,600,
442 .205,
20.050,

6't 6.025 |

243 .150 |

790.000
595.350
354.600

1.000
?0s

L96
540

506
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ORGANTCADESÏGNAÇÃO

Resíduos SóJ-idos, destino finaÌ - Amortizaçâo
acordos de pagamento
Limpeza e higiene - outros
Conservação de bens
ï,ocação de edifícios
Locação de material de informática
Locação de material de transporte
Locação de outros bens
Comuni caçÕes

Transportes
Representação dos serviços
Seguros
Deslocações e estadias
Estudos, pareceresr projetos e consultadoria
Formação
Seminários, exposições e sj-miÌares
Publ i cidade
VigiÌância e segurança
Assistência técni.ca
Outros trabalhos especializados
Serviços de saúde
Encargos de cobrança de receitas
ouTROs sERViç0s

'Juros e outros encargos

'Juros da dívida publica
Soc. financeiras - Bancos e outras instituições
f,inanceiras
Empréstimos a curto prazo
Empréstimos a médio e longo prazos
Àúninistração pr.rblica central - Estado
Administração púbÌica central - Estado I4lL prazo
ADM. PÚBLICA CENTRAL - SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS

rluros tributários
lndemni zatórios
0utros
Outros juros
OUTROS JUROS

JUROS DE ACORDO DE PAGAMENTO

Outros encargos financeiros
Outros encargos financeiros
Teansferências correntes
Sociedadeg e çase-sociedades não financeiraE
Privadas
Âún:inistração regional
Região Autónoma da Madeira - Escolas
AdnÉnistração LocaL

Região Autónona da lrladeíra
Freguesias
Instituições sen fins Lucrativos
ïnstituições sem fins lucrativos
Faní1ias
Empresário em nome individual
OUTRAS (FAMÍLIAS)

Súsídios
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
Priblicas
Empresas públicas municipais e intermunicipais
Privadas
ürtras despesas conentes
Diversas
IMPOSTOS E TAXAS

Outres
Outras restituições

02.02.02.02

03.01.03.01
03.01.03.02
03.01.05
03.0i. 05 .02
03.01.06
03.04
03.04.01
03.04 .02
03 .05
03 .05.02
03 ,05.03
03.06
03.06.01
04

04 .01
04 .01.02
04 ,04
04 .04 .02
04 .05
0{ . 05 .03
04 .05.03.02
04.0?
04.0t.01
04.08
04 .08.01
04 .08 , 02

05

05.01
05.01,01
05.01.01.01
05.01,03
06

06.02
06.02.01
06.02.03
06.02.03.01

03

02.02.20
02.02.22
02.02.24
02.02.25
03

03.01
03 . 01 .03

I4
15

16

11

18

I9

.02

.03

.04

.05

.06

.08

.09

.10

.11

.12
1a

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

.02

.02

.02

.02

.02

.02

.02

.02

.02

.02

.02

.02

.02

.02

02

02

02
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06.02.03.02
06.02.03.04
06.02.03.05

07

07.01
07 .01.01
07.01,02
0? .01.02.01
0i .01.02 .03
07 .01 , 03

07 .01.03.01
07 .01.03.03
07 ,0i.03.05
07 .01. 03 .07
07.01.04
07 .01.04 .12
07 .01,04 .13
07.01,06
0i .01.06.02
07 .01.0?
0r .01.08
0?.01.09
07.01.10
0i.01.10.01
0?.01.10.02
0?.01.11
07 .01.13
0?.01.15
07.03
07 . 03 .03
07.03.03,01
07 .03.03.02
07 .03.03.04
0? .03.03.05
07.03.03.06
07 .03.03.07
07.03.03.09
07 .03.03.13
08

08 .05
08 .05 , 03

08 .05. 03 , 02

08.05.03,04
08,07
08.07.01
10

10.06
10.06.03

.02.01

06

06

02

11

11

11

10

10

05

06

CÓD]GOS

ORGÂNTCA ECONÓMICA

IVA pago

Serviços bancários
Outras

DESPESÀS DE CÀPITAT
Àgísição de bens de capítal
Investinentos
Terrenos
Habitações
Construção
Reparação e beneficiação
Edifícios
Ìnstalações de servÍços
Mercados e instalações de fiscalização sanitária
Escolas
0utros
Construçôes diversas
cemi téri os

0utras
ldaterial de transporte
0utro
Equipamento de informática
Programas de computador
Equipamento administrativo
Eguipamento básico
Recolha de Resíduos
0ut ro
Ferramentas e utensilios
Investimentos incorpóreos
Outros investimentos
Bens de doúnio publico
Outras construções e infra-estruturas
Viadutos, arruamenLos e obras complementares
Sistemas de drenagem de águas residuais
ïluminação pública
Parques e jardins
ïnstaÌações desportivas e recreativas
Captação e distribuição de água

SinaÌização e trânsito
0utras
transferências de capitaL
Àdninistração J.ocal
Regíão Àutónona da !{adeira
Freguesi as

Associação de municípios
Instituições sen fins lucrativos
lnstituições sem fins Ìucralj.vos
Passívos financeiros
Enpréstinos a nédio e longo prazos
Soc, financeiras - Bancos e outras instituições
financei ras
Administração pública central - Estado
Admnistração púb1ica central - Serviços e fundos
autónomos
Outras despesas de capital
Diversas
Restitui ções

DESÏGNAÇÃO

CLASSIFTCAÇÕES

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

ORGANICA

110,065.507,00

520.000, 00

2 .500, 00

523.100, 00

37 .2L2,696 t00
31 . 958 .295 ,00
12 . 866 , 316 ,00

12.000,00
2.99t.126,00

7 93 . 000, 00

2 .tgg .'7 26 | 00

3.623,812,00
1.614 .4 65,00

500 . 000, 00

5 . 000, 00

1.504.407,00
56 , 440 ,00

4 90, 00

55 . 950, 00

2.635.100,00
2 , 635. 100, 00

526.000,00
668.000, 00

I .500r 00

1, ?71.140,00
1 ,583.440, 00

187.?00,00
146 ,620 ,00

95.350, 00

332.568,00
19.091,979,00
19,091.979,00

2 .106.61r,00
I .423.800, 00

50 .000, 00

33.900,00
10.100,00

7.063.408,00
98.700,00

?05.400,00
300 , 200 ,00
300 , 100 ,00
300 , 100 ,00
300.000,00

100, 00

100 ,00
100, 00

{.95{.101,00
4,954.101,00
4,849.000,00

100 ,00
100 ,00
100,00

101, 00

105.000,00
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MuNrcípro Do FUNcHAL I NoRMA DE ExEcuçÃo

Nonrun oe ExecuçÃo Onçaruerurel

Articulado em conformidade com o estabelecido na alínea d) do n.s 1 do art.e 46.s do Regime

Financeiro das Autarquias Locais e das entidades intermunicipais aprovado pela Lei n.e 73/2073,
de 3 de setembro, na sua atual redação.

Capítulo I

Âmbito e princípios genéricos

Artigo 1'e

Definição e objeto

A presente norma estabelece as regras e procedimentos complementares aplicáveis à execução
do orçamento do Município do Funchal para o ano de 2022, em conformidade com o estatuído
no Decreto-Lei neL92/2015, de 11 de setembro que aprovou o Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas (SNC- AP) e revogou o POCAL (com as devidas
exceções), na Lei ne73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais

Entidades lntermunicipais), na Lei ns 8/2012, de27 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos

Pagamentos em Atraso das entidades públicas), regulamentada pelo Decreto-Lei ns 127/20L2,
de 21de junho, e na Lei neL57/20L5 de 11de setembro (Leide Enquadramento Orçamental),
com as respetivas alterações, bem como as disposições constantes da Norma de Controlo
lnterno do Município.

Artigo 2.e

(Princípios Orçamentais)

A execução do presente orçamento rege-se pelos princípios fundamentais:

L. Consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei ns 151/2015 de
Ll. de setembro, na sua redação atual;

2, Estabelecidos no Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades lntermunicipais
aprovados pela Lei ne73/20L3, de 3 de setembro, com as devidas alterações:

a) Princípio da legalidade

b) Princípio da Estabilidade orçamental
c) Princípio da Autonomia financeira
d) Princípio da Transparência

e) Princípio da Solidariedade nacional recíproca

f) Princípio da Equidade intergeracional
g) Princípio da Anualidade e plurianualidade

h) Princípio da Unidade e universalidade

i) Princípio da não consignação
j) Princípio da Justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais
k) Princípio da Coordenação entre finanças locais e finanças do Estado

l) Princípio da tutela inspetiva

Do Fr,llJü{ÂL
rÀo Dt:
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MUNICíPIO DO FUNCHAL I NORMA DE EXECUçÃO

{f1,,1,1y'';q :,. 1.1 , ,ri,

Artigo 3'e

Utilizações das dotações orçamentais

A utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos d

curto prazo, com respeito pelas disposições imperativas previstas na Lei dos compromissos e

dos Pagamentos em Atraso (LCPA), na sua atual redação.

Artigo 4.0

Execução orçamental

t. A execução dos documentos previsionais deve cumprir com os princípios da utilização racional

das dotações aprovadas, como referido no artigo segundo e da gestão eficiente da tesouraria.

Segundo estes princípios a assunção de encargos geradores de despesa deve ser justificada

quanto à necessidade, utilidade e oportunidade.

2. Os serviços municipais são responsáveis pela gestão do conjunto dos meios financeiros, afetos

às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa

utilização, face às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo

Executivo Municipal, bem como as diligências para o efetivo registo dos compromissos a assumir

em obediência à Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA).

3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a que seja

preservado o equilíbrio financeiro, obriga ao estabelecimento das seguintes regras:

a) Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos no exercício

anterior que tenham fatura ou documento equivalente associados e não pagos (dívida

transitada);

b) Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos no ano

anterior sem fatura associada;

c) Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos

contratualizados no ano e para os anos futuro.

Artigo 5.e

Modificações ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano

L. No intuito de permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, podem ser

reafectadas verbas das dotações disponíveis através de modificações orçamentais. As

alterações orçamentais, encontram-se regulamentadas na Norma de Contabilidade Pública

26 (NCP 26) do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-

AP) e no ponto 8.3.1 (não revogado) do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

(PocAL).

2. As modificações orçamentais devem ser aprovadas por quem tem competências legais para

o efeito, sendo impressas e arquivadas de forma sequencial.

Artigo 6.e

Registos conta bilísticos

1. Os serviços municipais são responsáveis pela correta identificação da receita a liquidar e a

cobrar.

2. As faturas ou documentos equivalentes devem ser enviados pelos fornecedores para o
Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial.

2de11



MuNrcípro Do FUNCHAL I NoRMA DE ExEcuçÃo

g. É da responsabilidade do Departamento de Gestão Financeira e patrimonia
fatura no sistema informático, no prazo máximo de g d ias úteis a contar da data de entrada
da fatura, sendo que esta operação terá de ser efetuada por um técnico que não tenha
estado envolvido no processo de cabimentação, criação do processo de despesas e/ou
atribuição do compromisso.

4. Compete ao operador responsável pelo lançamento das faturas validar e apurar eventuais
divergências relativamente ao valor do processo de despesa.

5. As faturas só são processadas após validação do serviço requisitante, ato que confirma a
receção dos bens e/ou a prestação do serviço nas condições contratadas.

6. Se o serviço requisitante, ao receber a fatura detetar que a prestação do
serviço/fornecimento de bem, não foi realizada ou encontra-se ainda em execução, deve
informar de imediato o Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial, por forma a que,
a fatura seja devolvida ao fornecedor em tempo útil.

7' os serviços requisitantes dispõem até 5 dias úteis para a validação referida no ponto anterior.

8. As faturas que não cumpram com a legislação vigente em matéria de tributária e
contabilística, nem reúnam as condições que permitam a sua validação serão imediatamente
devolvidas ao fornecedor.

9. As aquisições de bens rececionadas pelo armazém consideram-se validadas pela guia de
movimento de entrada.

10.Os documentos relativos a despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, do
mesmo tipo ou natureza, cujo valor, isoladamente ou conjuntamente, não exceda o
montante de € 10.000,00 por mês, devem ser enviados ao Departamento de Gestão
Financeira e Patrimonial em 48 horas, de modo a permitir efetuar o compromisso até ao 5e
dia útil posterior à realização da despesa.

11.Os documentos relativos a despesas em que estejam em causa situações de excecional
interesse público ou a preservação da vida humana, devem ser enviados ao departamento
financeiro em 5 dias úteis, de modo a permitir efetuar o compromisso no prazo de 10 dias
após a realização da despesa.

Artigo 7.e

Gestão de bens móveis e imóveis

1. A Gestão do Património Municipal executar-se-á nos termos da legislação em vigor.

2. As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com as grandes opções do plano,
nomeadamente, o plano plurianual de investimento, através de contratos e requisições
externas ou documento equivalente, emitidos ou celebrados pelos responsáveis com
competência para autorizar despesa, após verificação do cumprimento das normas legais
aplicáveis.

3. A cada bem do ativo imobilizado adquirido deve ser atribuído um número de inventário e
uma etiqueta ou outro dispositivo que permita identificar o número e titularidade do bem.

4. Devem os serviços municipais e todos os seus colaboradores zelar pelo bom estado de
conservação e manutenção da totalidade dos bens que lhe estão afetos, sendo igualmente da sua
responsabilidade, participar à Divisão de Orçamento e Controlo qualquer facto relacionado com
a alteração do seu estado operacional e/ou de conservação, sem prejuízo de eventual
apuramento de responsabilidades.

il
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MUNICÍPIo DO FUNCHAL I NORMA DE EXECUçÃO ORçAM DO
EUNI

Artigo 8.e

Gestão de stocks
o

L. O armazenamento de bens será um recurso de gestão a utilizar apenas no que é estritamente

necessário à execução das atividades desenvolvidas pelos seruiços do Município.

2. A regra será a aquisição de bens por fornecimento contínuo, sem armazenagem, ou com um

período mínimo de armazenagem.

3. Todos os bens saídos de armazéns serão objeto de registo no sistema de gestão de stocks, e

associados aos respetivos centros de custo.

4. O serviço de aprovisionamento deverá identificar e propor superiormente em tempo útil, os

artigos que poderão ser suscetíveis de abate, quer por se apresentarem obsoletos,

danificados ou fora de validade, de acordo com as instruções legais.

Capítulo ll

Arrecadação das Receita

Artigo 9'e

Princípios gerais para arrecadação de receitas

1. A arrecadação de receita será efetuada com base na legislação e regulamentos em vigor

2. A receita só pode ser liquidada, arrecadada e cobrada se tiver sido objeto de inscrição na

rubrica orçamental adequada. A cobrança de receitas pode ser efetuada para além dos

valores inscritos no orçamento.

3. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas

correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar'

4. A liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais serão efetuadas de acordo com

o determinado nos regulamentos municipais ou em outros diplomas em vigor.

5. Em concordância com o ne 1 do art.e 9s da Lei n.s 53-E/2006, de 29 dezembro, poderá

proceder-se à atualização das taxas com base no indexante regulamentar previsto.

O. É da responsabilidade de cada serviço emissor de receita, o processamento da fatura de

receita e dos respetivos juros de mora, o envio da notificação de dívida aos clientes e a

emissão da guia de receita para cobrança pela Tesouraria'

7. Os serviços responsáveis pela emissão da receita devem zelar pela cobrança das mesmas,

devendo contatar as entidades (por ofício, email e ou telefone) que não cumpram com o seu

pagamento, tomando as medidas necessárias para a boa cobrança.

8. Sempre que se torne adequado, podem ser liquidadas e cobradas outras receitas da

autarquia relativamente à venda de bens e serviços prestados, mediante informação do

serviço emissor, devidamente fundamentado indicando o valor e devem ser autorizadas pela

Câmara Municipal ou pelo vereador do pelouro financeiro.

9. A emissão de faturas de venda de bens e prestação de serviços deve ser efetuada nos termos
previstos na lei, nomeadamente no art.e 36 n.e 1 do CIVA (Código do lmposto sobre o Valor

Acrescentado), ou seja, de um modo geral até ao 5.s dia útilseguinte ao da transmissão do

bem ou na data do recebimento no caso das prestações de serviços. As faturas e notas de

crédito, de liquidação são enviadas aos clientes/munícipes seguidamente, por correio
tradicional ou meio eletrónico adequado.

V^t
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10.É expressamente proibida a arrecadação de quaisquer receitas municipais sem
respetiva liquidação, sob pena de responsabilidade disciplinar do funcionário

Artigo 10.e

Entrega de receitas cobradas

1. As receitas cobradas pelos diversos serviços municipais dão entrada na Tesoura
no próprio dia da cobrança.

12022
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2. Os serviços municipais, no ato da cobrança, entregam, obrigatoriamente, a fatura-recibo ou
recibo ao cliente/munícipe.

3. O produto da cobrança efetuada pelos postos de cobrança externos aos Paços do Concelho
é entregue no dia útil imediato ao da arrecadação, ou depositado na agência bancária mais
próxima do local de cobrança, na conta bancária do município indicada para esse efeito.

4. Os postos de cobrança remetem à Tesouraria, por e-mail ou em formato físico, os
documentos comprovativos da cobrança, nomeadamente, listagens de recebimentosfolha
de caixa, talões e/ou recibos, comprovativos de transferência, bem como, comprovativos dos
depósitos bancários.

5. Os terminais de pagamento automático (TPA) são encerrados diariamente, devendo os
serviços responsáveis enviar por e-mail, para a Tesouraria, as correspondentes guias de
receita.

6. Os valores rececionados pelo correio devem ser entregues na Tesouraria, a qual efetuará a
cobrança. Na ausência da identificação da fatura, esta comunicará o recebimento aos
serviços emissores de receita, a fim de ser identificada ou de ser emitida o recibo e
seguidamente registar a respetiva cobrança pela Tesouraria ou posto de cobrança.

7. Nos termos da Lei n.s 9212017, de 22 de agosto, é proibido o recebimento de numerário para
valores superiores a € 3.000,00.

Artigo 11.e

Créditos bancários não identificados

1. Os valores creditados nas contas bancárias do Município até o penúltimo ano económico,
relativamente aos quais não se consiga determinar a origem e/ou a fatura a liquidar, são
registados nas rubricas de receita que se revelem adequadas, mediante autorização do
vereador com o pelouro financeiro,

2. As dívidas de clientes que, mediante entrega de comprovativos de crédito bancário, venham
a revelar-se pagas por créditos incluídos nos registos referidos no ponto anterior, são
regularizadas por correção dos mesmos.

Artigo 12.e

Documentos de receita

f. É da competência do Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial a indicação dos
elementos financeiros que devem constar nos documentos relativos à arrecadação de
receita, nomeadamente faturas/notas de crédito/recibos e outros documentos de suporte.

Z. É da responsabilidade dos serviços emissores de receita a emissão de notas de crédito,
devendo o responsável de cada serviço comunicar mediante informação devidamente
fundamentada, o motivo da anulação da dívida. Sempre que o montante da nota de crédito
seja de valor superior a €100,00, a autorização da anulação é da competência do vereador

tr
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do pelouro financeiro e para valores até €100,00, a autorização da

competência do chefe de divisão do respetivo serviço.

ulaçãooEÊ6$l

3. As restituições/devoluções de receita por excesso de cobrança devem ser efetuadas através

de estorno do documento de receita, autorizada pelo vereador do pelouro financeiro.

Contudo, se inferiores a €100,00 poderá ser autorizada pelo Diretor do Departamento de

Gestão Financeira e Patrimonial, mediante informação devidamente fundamentada do

serviço emissor.

4. Os pedidos de prescrição de faturas de receita estão sujeitos a parecer do Departamento

Jurídico e Fiscalização Municipal e devem ser aprovados em Reunião de Câmara ou do

vereador do pelouro financeiro. Posteriormente, os requerimentos são remetidos ao

respetivo serviço emissor para cumprimento do despacho, onde será emitida a nota de

crédito.

5. Os documentos de receita são processados unicamente de forma informática, datados,

numerados sequencialmente e uniformes por cada módulo de faturação do programa

Medidata.
Artigo 13.e

Pedidos de isenção de taxas e pagamentos em prestações

1. Os pedidos de isenções de taxas e pedidos de pagamento em prestações são formalizados

através de requerimento e devem ser autorizados nos termos do Regulamento Geral de

Taxas, Outras Receitas e Licenças Municipais do Município do Funchal em vigor'

2. No caso dos pedidos referidos na alínea anterior estarem sujeitos a uma análise financeira,

devem ser enviados ao Departamento de Gestão Financeira e Orçamental, acompanhados

de:

a. Particulares

r Declarações de rendimentos, e/ou certidões da Autoridade Tributária e da

Segurança Socialque comprovem a inexistência de rendimentos;

b. Entidades coletivas

r IES - lnformação Empresarial Simplificada dos últimos 3 exercícios.

3. Aos requerimentos que se revele necessário, poderá ser solicitado um parecer jurídico.

4. Após emissão do despacho pelo vereador com o pelouro financeiro, os requerimentos são

remetidos para o respetivo seruiço emissor de receita para cumprimento do despacho e

controlo dos paga mentos.

5. Excluem-se os pedidos de pagamento em prestações, no âmbito dos processos de execução

fiscal, os quais seguem as normas próprias previstas no Código de Procedimentos e de

Processo Tributário e da Lei Geral Tributária.

Capítulo lll

Despesa orçamental

Artigo 14.0

Princípios gerais para a realização da despesa

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras

consagradas nos normativos que norteiam a despesa e contabilidade autárquica.

V
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2. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e paga
devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental.

3. A cabimentação é obrigatória, precedida do respetivo saldo orçamental.

RE

4. Após a autorização da despesa pelo órgão competente, é da responsabi
orçamento e controlo a criação do processo de despesa, bem como a atribu
compromisso.

5. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existência de fundos
disponíveis e que se cumpram, cumulativamente as seguintes condições:

a) Verificada a conformidade legal e regularidade financeira, nos termos da lei;
b) Registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio

à execução orçamental;
c) Emitido um número de compromisso válido e sequencial, que é refletido na

nota de encomenda ou documento equivalente.

6. É da competência da Divisão de Orçamento e Controlo o cálculo mensal dos fundos
disponíveis, devendo para o efeito ser elaborado um mapa para acompanhamento da sua
evolução.

7. As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos
encargos regularmente assumidos e não pagos até aquela data ser processado por conta das
verbas adequadas ao orçamento do ano seguinte.

Artigo 15.e

Tramitação dos processos de despesa

1. Para cumprimento das obrigações decorrentes da assunção de despesa pública, a remessa
dos respetivos processos para a Divisão de Orçamento e Controlo, para efeitos de cabimento
e compromisso, deverá serfeita antes do início da realização da despesa, com a antecedência
mínima de:

a) Cabimentos (antes da autorização da despesa): 5 dias úteis;
b) Compromisso (após a autorização da despesa): 3 dias úteis.

2. A aquisição de bens e serviços através de ajuste direto simplificado é da responsabilidade da
Divisão de Aprovisionamento e Armazéns.

3. As aquisições referidas no ponto anterior são feitas através de nota de encomenda, após
preenchimento, pelo serviço requisitante, da requisição interna.

4. Sob pena de nulidade, a requisição interna deverá apresentar a fundamentação para a
realização da despesa, e conter os elementos necessários à sua aprovação, nomeadamente,
orçamentos, parecer prévio, comunicação e outros que venham a ser considerados
essenciais para aquela aprovação.

5. Para as aquisições de materiais passíveis de aprovisionamento, a responsabilidade pelo
fornecimento dos elementos referidos no ponto anterior é da Divisão de Aprovisionamento
e Armazéns.

6. Compete à Divisão de Contratação Pública, até à fase de elaboração do contrato, a
coordenação e supervisão dos procedimentos de contratação distintos do ajuste direto
simplificado, em articulação com os demais serviços. A gestão e execução dos contratos é da
responsabilidade dos serviços proponentes.

tl6 u:t,
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7. Para efeitos do referido no número anterior, compete ao serviço proponente

da proposta fundamentada de abertura de procedimento, bem como d

constituem o processo de contratação, de acordo com as minutas fornecidas pela Divisão de

aContratação Pública, que serão validadas por este serviço antes de serem submetidas

aprovação do órgão competente para a autorização da despesa'

8. Compete ao serviço proponente a solicitação da informação de cabimento, através do envio

da proposta e abertura de procedimento à Divisão de Orçamento e Controlo, previamente à

autorização da desPesa'

9. As despesas urgentes e inadiáveis, do mesmo tipo ou natureza, cujo valor, isolada ou

conjuntamente, não exceda os € 10.000 por mês, devem ser justificadas e submetidas à

aprovação do vereador com o pelouro financeiro, no prazo de 2 dias úteis, por forma a que

a assunção do compromisso seja efetuada até o quinto dia útil após a realização da despesa.

10. para as despesas que digam respeito a situações de excecional interesse público ou de

preservação da vida humana o prazo para o envio da despesa a autorizar, ao vereador com

o pelouro financeiro, é de 4 dias, devendo o compromisso ser assumido no prazo de L0 dias

após a realização da desPesa.

11.Os documentos relativos a despesas referentes às situações descritas nos números 9 e 10 do

presente artigo, devem ser acompanhados de nota justificativa suficientemente detalhada

para caracterizar e fundamentar a natureza excecional das mesmas.

12.Os valores cabimentados e/ou comprometidos que venham a ser considerados

excedentários durante a tramitação do processo de despesa, devem ser imediatamente

comunicados à Divisão de Orçamento e Controlo, que promoverá a libertação das verbas

cativas. Aquela comunicação é da responsabilidade de:

a. Aquisições realizadas através de requisição:

1.Até à emissão da requisição externa: Divisão de Aprovisionamento e

Armazém;
2.Na fase de execução da despesa: serviço proponente;

b. procedimentos de contratação previstos na Parte ll do código dos contratos

Públicos:

1. Na fase de adjudicação: Divisão de Contratação Pública;

2. Na fase de execução da despesa: serviço proponente'

Artigo 16'o

Conferência e registo da desPesa

A conferência e registo, inerentes à realização de despesas efetuadas pelos serviços municipais,

deverão obedecer ao conjunto de normas e disposições legais aplicáveis e às regras de instrução

de processos sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

Artigo 17'o

Autorização de desPesa

1. Sem prejuízo das competências que venham a ser delegadas, são competentes para autorizar

a realização de despesas com a contratação de empreitadas de obras públicas e com a

locação e aquisição de bens e serviços, nos termos do n.e 1 do artigo 199.0, do Código dos

contratos públicos e do n.e 2 do art.e 29.e, do Decreto-Lei n,e L97/99, de 8 de junho nas

atuais redações, quando digam respeito à execução do orçamento da Câmara Municipal, as

seguintes entidades:

Y
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a) Até 748.196,94€,o presidente da Câmara;

b) Sem limite, a Câmara Municipal.

2. Compete ao Presidente da Assembleia Municipal, nos termos do n.s 2 do a

I da Lei n.e 75/2013, de 72 de setembro, autorizar a realização das despesas correntes
inscritas no orçamento de funcionamento da Assembleia Municipal, comunicando o facto,
para os devidos efeitos legais, incluindo os correspondentes procedimentos administrativos,
ao Presidente da Câmara Municipal.

3' Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a competência para autorizar o
pagamento de todas as despesas, independentemente da entidade que as autorizou, é do
Presidente da Câmara Municipal nos termos da alínea h) do n.s 1 do art.e 35.e do Anexo I da
Lei n.e 75/20t3, de 12 de setembro, do membro do órgão executivo ou do dirigente com
com petências delegadas.

Artigo 18.e

Assunção de compromissos plurianuais

1. Nos termos do n.e 1 do art.e 22.e do Decreto-Lei n.s L97/99, de 8 de junho, da alínea c) do
n'e 1 do art.e 6e da Lei n.e 8/2012, de 2L de fevereiro, e do n.e 1 do art.e 12e do Decreto-Lei
n.s L2712072, de 2t de junho, é concedida autorização prévia genérica favorável à assunção
de compromissos plurianuais, nos casos e condições seguintes:

a. Se resultarem em projetos ou ações constantes nas Opções do plano;

b. Quando nos termos do art.e 22 do Decreto-Lei n.e tg7/gg, de 8 de junho,
(repristinado pela Resolução ne 8612011 de L1 de abril) os seus encargos não
excedam o limite de € 99.759,57 em cada um dos anos económicos seguintes
ao da sua contratação, e o prazo de execução de três anos;

c. Se resultarem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de
pagamento, quando legalmente admissíveis, ou alterações ao cronograma físico
de investimento;

d. Quando os Planos de Liquidação de Pagamentos em Atraso e subsequentes
modificações gerem encargos plurianais.

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia prevista no número
anterior só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas, sejam respeitadas as
regras e procedimentos previstos na Lei n.s 8/20L2, de 21 de fevereiro, e cumpridos os
demais requisitos legais de execução de despesas, sem prejuízo do previsto no artigo 9e do
Decreto-Lei n.s 727 /2012, de 2t de junho.

3. Nos termos do n.s 3 do art.e 6.e da Lei n.s 8/2012, de 21 de fevereiro, nas situações em que
o compromisso plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.e 1, do art.e
22e do Decreto-Lei n.e 797/99, de 8 de junho, a competência para assunção do compromisso
é do presidente da Câmara.

4. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser prestada informação
sobre os compromissos assumidos ao abrigo do presente artigo.

REUNI
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Artigo 19.e

Auto rizações assu midas

1. Consideram-se autorizadas na data do seu vencimento e desde que os compromissos

estejam em conformidade com as regras e procedimentos previstos na Lei dos

Compromissos e dos Pagamento em Atraso e no Decreto-Lei n.e t27/2012, de 21 de junho,

as seguintes despesas:

Vencimentos, remunerações e abonos diversos a pessoal e eleitos locais;

Registos em conservatórias, obtenção de certidões, publicação obrigatórias;

Pagamento de rendas e condomínios;

Renovação de assinaturas do Diário da Republica;

Emissões e renovações de cartões cartográficos e cartões de transporte de

crianças;

lnspeção periódica de veículos;

Prémios de seguros diversos;

Emolumentos do Tribunalde Contas;

Pagamento do IVA;

Encargos com:

1. Pessoal (ADSE, CGA, SS e outros);
2. Cobrança de contribuições, impostos e outras receitas municipais;

3. Empréstimos;
4. Serviços bancários diversos;

5. Energia elétrica, água, gás, comunicações (telefones fixos, telemóveis,

correio postal, correio eletrónico, lnternet);
6. Processos judiciais (taxas de justiça e custas judiciais);

7. Contratos legalmente celebrados.

Artigo 20.e

Pagamento

1. No momento da preparação da ordem de pagamento, o Departamento de Gestão Financeira

e Patrimonial deverá verificar toda a documentação necessária para a aprovação do

pagamento, incluindo as certidões de não dívida à Administração Tributária e à Segurança

Social, bem como a existência de créditos perante o fornecedor, tendo por objetivo a

negociação do recebimento.

2. Os pagamentos só podem ser realizados quando os compromissos tiverem sido assumidos

em conformidade com as regras e procedimentos previstos na LCPA, em cumprimento dos

demais requisitos legais de execução da despesa e após o fornecimento de bens e serviços.

3. O processo de pagamento inicia-se com a emissão, pelo o Departamento de Gestão

Financeira e Patrimonial, da ordem de pagamento, de acordo com o plano financeiro

devidamente aprovado pelo Vereador com o Pelouro Financeiro. Esta deve conter

informação sobre a despesa associada, a indicação do meio de pagamento a utilizar e da

conta bancária associada.

4, O meio preferencial de pagamento de despesa consiste na transferência bancária. No

entanto, são também admitidos pagamentos em cheque, débito bancário com autorização

prévia, encontros com receita e, excecionalmente, numerário. Para cada um dos meios serão

seguidos os procedimentos definidos em normas internas.

a,

b.

c.

d.

e.

f.
o

h.

i.

j.

V
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Artigo 21.0

Fundos de maneio

Os fundos de maneio são constituídos para um dado ano económico, ca ndo
liquidação, que será efetuada, impreterivelmente, até ao fim desse mesmo a

regras para a constituição e liquidação dos fundos de maneio, cujo regime legalgeralé definido
pelo artigo 32.e do Decreto-Lei n.e 755/92, de 28 de julho, do Regime da Administração
Financeira do Estado, são fixadas através de Regulamento lnterno, aprovado pelo órgão
Executivo.

Artigo 22.e
Apoios a entidades terceiras

Os apoios a entidades terceiras, excluindo freguesias, que se traduzam na redução do preço de
prestações de serviços e/ou na cedência de recursos humanos ou patrimoniais carecem de
proposta fundamentada direcionada ao vereador com o respetivo Pelouro ou unidade orgânica
competente, que a submeterá a decisão do Presidente da Câmara e submissão, para aprovação,
à Câmara Municipal, nos termos da alínea u) do ns 1 do artigo 33.s do anexo da Lei n.e 75/2012,
de 12 de setembro.

Capítulo lV
Disposições gerais

Artigo 23.0

Dúvidas sobre a execução do orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do orçamento e na aplicação ou interpretação deste
normativo serão resolvidas por despacho do Presidente da Câmara ou do Vereador com
competência delegada em matéria financeira e submetidas para posterior ratificação à Câmara
Municipal e Assembleia Municipal, quando sejam da sua competência.

Artigo 24.e

Vigência

O orçamento, as grandes opções do plano e as normas reguladoras da execução orçamental
vigorarão, após aprovação em Assembleia Municipal, a partir de 1de janeiro de2022 e até à

entrada em vigor de novas normas reguladoras de execução orçamental.

v
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Orçamento 2022

Frente MarFunchal

Gestão e Exploração de Espaços Públicos e de Estacionamentos Públicos

Urbanos do Funchal, E.M.

Complexo Balnear da Barreirinha I Praia de São Tiago

Complexo Balnear do Lido

Praia do Gorgulho I Jardim Panorâmico

Complexo Balnear da Ponta Gorda

Poças do Gomes (Doca do Cavacas) | Praia Formosa

Passeio Público MarÍtimo

Mobilidade I Parquímetros

Parque de Estacionamento do Lido I Parque de Estacionamento da Penteada

Telefone: 297 705 760

Correio eletró n ico : ge ra I @fre ntema rfu n ch a L pt

Empresa Municipal

Matriculada sob o n.e 0004/2004.01.12 CRC Funchal

Contribuinte: 511 233 744 | Capital Social: €200.000,00
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O presente orçamento para o ano de 2022 é naturalmente um exercício de estimativas,

expectativas e estratégias para o futuro mais próximo desta empresa municipal - Frente

MarFunchal - mas sabendo igualmente que esse futuro está irremediavelmente associado ao

seu presente assim como ao seu trajeto mais longínquo.

A situação financeira da empresa à data da elaboração do presente orçamento é de

especial fragilidade com capitais próprios negativos, resultados operacionais negativos e

resultados líquidos do exercício negativos, estas duas últimas situações tendo ocorrido tanto em

2020 como em 2019. É já conhecida a previsão para o fecho do presente exercício confirmando-

se e agravando-se em 2021 todas as situações acima descritas.

É com base nestas premissas e no facto desta administração ter tomado posse no

decorrer do presente mês de novembro de202l que é elaborado este documento. Para a sua

preparação foram tidos em conta quatro vetores estratégicos essenciais que consubstanciam os

pilares base para a gestão da empresa nos anos vindouros:

r Recuperação da credibilidade da empresa;

r Viabilização económico-financeira da sociedade pelo aumento das receitas e

diminuição dos custos;

o Melhoria na prestação dos serviços aos seus utentes e incremento em novas

áreas;

r Estimulo à sua responsabilidade social;

Assim, esta administração em conjunto com a Câmara Municipal do Funchal iniciará de

imediato, e com efeitos práticos no exercício de 2022, uma mudança de ciclo e uma nova

dinâmica de gestão de forma a cumprir e dar corpo aos pilares supramencionados. Para tal a

empresa contará com o empenho de todos os colaboradores e parceiros como parte integrante

e primordial de qualquer desafio da dimensão deste que se depara a Frente MarFunchal.

Esta empresa municipal tem nos seus 
" 
quadros colaboradores competentes e

experientes e aliando essa capacidade ao potencial que as atividades que a empresa desenvolve

apresentam, acreditamos ser possível reverter a situação atual e reerguer a Frente MarFunchal

a patamares de excelência, transparência, produtividade e competência que devem nortear

qualquer sociedade, mas tomando maior relevante numa empresa de capitais públicos.

O Administrador Único

v
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L. Princípios Orçamentais

Para a construção do presente orçamento foram levadas em consid eração as norma
essenciais para o desenvolvimento de um documento equilibrado, capaz de conduzir a uma
situação económica e financeira sã na organização da Frente MarFunchal, E.M.

Assim sendo, em primeiro lugar importa frisar que este é um orçamento que, cumprindo o
período a que diz respeito e tendo a sua natureza um pendor anual, é devidamente enquadrado
numa política e numa estratégia de programação plurianual.

Em segundo lugar, este é também um orçamento que respeita a unidade e a globalidade.
Trata-se pois de um documento em que se estimam todos os gastos e todos os rendimentos da
organização.

Também as receitas foram previstas na sua totalidade, não sendo deduzidas de quaisquer
gastos na sua obtenção. Respeita-se assim o princípio da não compensação.

Como as receitas foram consideradas na sua globalidade e não foram adstritas a um gasto,
respeitamos o princípio da não consignação.

Outro aspeto fundamental foi o respeito pelo princípio da especificação. O cumprimento
deste princípio implicou que todos os gastos e todos os rendimentos fossem devidamente
inscritos no orçamento, em cada uma das rubricas, de modo a formar a totalidade do
orçamento.

O equilíbrio orçamental foi outro dos princípios levados em consideração. Assim,

respeitando a independência entre gastos e rendimentos, foi construído um orçamento que
respeita o equilíbrio orçamental numa perspetiva de longo prazo, procurando vincar o caráter
de serviço público que a empresa tem, sabendo que a sustentabilidade financeira deve ser
alcançada.

A sustentabilidade financeira e ã capacidade de honrar os compromissos assumidos,
incluindo os compromissos passados, ïoi outro dos princípios seguidos.

Com o orçamento para 2022 propomo-nos também honrar os princípios da eficiência, da

eficácia e da economia, com vista a assegurar que as opções económicas tomadas são as que
garantem o melhor desempenho financeiro, sem sacrifício do serviço público de excelência que

se pretende.

Por último, e não menos importante, o princípio da informação. Ao disponibilizar este

documento, procura-se cumprir com o que nele é disposto.

Além disso, a transparência na gestão e em todos os atos passa também pela sua

publicitação, sendo precisamente com este documento que se dá o ponto de partida para o seu

cumprimento.

úk
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2. Rendimentos

a) As receitos da Frente MarFunchol

Para2022 foitendo em conta a situação atual, pós pandémica que influenciou as receitas
em 2027, foi estimado por rubrica de acordo com as fontes de receita da Frente MarFunchal.

Receitos por rubricos W
^{/kReceito Po ues de Estqcionomento

Receitq de Porcómetros

137,234,23€. 6,24%

1.100.479,25 € 50,01%

ll,,ri..;:ii'í:,,

| \"/,

Tolqldos recellos 2.200.540,00 € 100%

Tabela 1 - Receitas por rubrica

Para respeitar as regras orçamentais enunciadas optou-se por fazer as projeções com base
nos rendimentos obtidos em2021- e com o impacto previsto de novas medidas e estratégias
definidas para 2022 e estimando uma melhoria da situação económica no país e na região.

7
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b) Distribuição das Receitas

A distribuição de receita para o ano de 2022,tem como base os dois setores

a Frente MarFunchal: mobilidade e complexos balneares'

No que concerne a 2022, prevemos que, ao nível da distribuição, os valores relativos à

mobilidade sejam os mais elevados, imediatamente seguidos pela receita dos complexop .

balneares.

Receitas

!% Receita de Vendas

Complexos

Receita Parques de

Estacionamento

Receita de Concessionários

Receita de Parcómetros

. Receita de Publicidade e
merchandising

É ponto assente que para o ano de 2022 a empresa implementará várias medidas que

contribuirão para o incremento das vendas, tanto de entradas nos complexos balneares como

na exploração dos parques de estacionamento e lugares rotativos com parquímetro.

Novas áreas ou áreas pouco exploradas terão em 2022 um novo foco, tais como um

aumento da receita proveniente da publicidade, bem como da área de merchandising, criando

assim mais uma fonte de receita no sector dos complexos balneares.

r
REUN
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Frente MorfunchoI

outra aposta é iniciar um investimento no sector da mobilida
potencial económico, administrativo, legislativo e organizacional
mynicípio do Funchal, de modo a melhorar substancialmente a mobil

Vendos por ltem

de, a

que

idade
:1

I

ì.

rì

L'
Lr

t:

;
!

I iari \r, r-

Wp
A/

i1r'i

56,50%1.237.712,48 €Setor dq Mobilidode

I
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3. Prestoção de Serviços

O PRESI

s) Complexos Bolneares

Para estimar as entradas e as receitas obtidas por complexo, observou-se o resultado

obtido em2O27, estimando-se que a receita referente aos serviços prestados nos complexos

balneares aumente no exercício de 2022.

Também em relação à sua distribuição, peso e fonte, é de esperar que haja continuidade

no comportamento da receita para estes sectores.

Receitas por complexo

V

2%
' Barreirinha - Espreguiçadeiras

. Barreirinha - lngressos

" Lido - Espreguiçadêiras

Lido - lngressos

. Lido Poente - Espreguiçadeiras

. Poças do Gomes - Espreguiçadeiras

. Poças do Gomes - lngressos

' Ponta Gorda - Espreguiçadeiras

. Ponta Gorda - lngressos

Do quadro anterior percebe-se de imediato o peso bastante elevado que o Complexo

Balnear do Lido tem na distribuição das receitas com 35% das receitas totais, sendo que o

segundo complexo com maior relevância em termos de receita é o da Ponta Gorda com 20/o,

sendo que estes dois complexos representam mais de 50% da receita total dos complexos

balneares da Frente MarFunchal.

10



b) Mobilidade

Tratando-se de um setor que está há muito desatualizado quer em termos
a níveltecnológico, para o ano de 2022 está prevista uma modernização total d
empresa podendo já se ver refletidos resultados no próximo ano. Há a noção de que para este
desígnio é necessário investimento, pelo que a empresa terá de ser muito criteriosa e zelosa
nessa matéria mas nunca desfocando de que a promoção da rotatividade das viaturas e a
disponibilização de lugares de estacionamento é matéria demasiado importante para a cidade
para que continue no estado atual.

Receito do Mobilidode

Por outro lado, também se pretende que se aumentem as receitas provenientes do
estacionamento à superfície do município do Funchal.

Receita da Mobilidade

Receita Parques de
Estacionamento

Receita de Parcómetros

este setor

fu'
É-k

rril,'í6
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1.7



c) Outros

concluindo esta alínea, abordamos as receitas provenientes de

oferecidos pela empresa, embora sem a expressão assumida pelos restantes, sendo intenção

prosseguir com a sua implementação, proporcionando vantagens junto dos utentes'
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4. Gastos

4.1- Fornecimentos e Serviços Externos

Na conta de Fornecimentos e Serviços Externos incluem-se os principais agregados que
representam a atividade da Frente Mar,Funchal.

Em primeiro lugar, há a realçar a contenção de gastos que existe, subjacente a todos os
exercícios, quer na previsão e no controlo, quer na execução de todas as rubricas de gastos.

Está previsto um conjunto de obras a realizar de forma a assegurar a qualidade dos
complexos, nomeadamente pinturas, manutenção e melhoramento de todos os equipamentos,
seguindo um rigoroso plano realizado pelo departamento de manutenção desta empresa.

É necessária uma muito apertada monitorização dos gastos, com muita atenção a todos
os detalhes, para que seja possível realizar tudo mas gerando poupanças e eficiências.

, 62 - Fornecimentos e Serviços Externos 372.729,92€ ',

622- Serv. Especializados L45.679,94€',
622L - Trabalhos Especializados 48.6
6222 - Publicidade e Propaganda 39.353,72€
6223 -Vigilância Segurança

6224 - Honorários

v
hp
k

6226

6227

- Con1ery9gão- e Rep_argelo

- Serviços bancários
24.697,75 €

2.557,46€

91.604,27 €

2.64A,44€

31.374,76 €

307,99 €

62?8 Outros

623 - Materiais
6231 - Ferramentas e Utensilios
6235 - Material de Lim peza

6236 - Material para Viaturas

q3l-- UIe-f !g! ço n selvg ção - out ras

6238 - Outros

624- Energia e Fluidos
6241, - Electricidade

6242 - Combustiveis

626 - Serviços diversos
6261,-Rendaseal ugueres

28.254,59 €

29.026,49 €

55.147,46€ ,

45.937,67 €

9.209,79 €

80.298,26 €

6.253,59 € l

18.286,80 €

I79,20 €

24.395,OO€

6262 - Comunicação

13
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6263 - Seguros

6265 - Contencioso e notariado

6267 - Limpeza, higiene e conforto

5.528,49 €

.. 
:

50.036,46 €

48.983,55

L,052,9t

- --]!,o9 
€ .

45,92€

6268 - Outros

626818 - Parcómetros CMF €.
€,626879 - Outros

4.2 Gastos com o Pessool

para o ano de 2022 poderão ser realizados ajustes em determinadas funções que não

estão a ter a eficiência desejada assim como reorganização de sectores e de organigrama

funcional. Não sendo necessários mais funcionários para continuarmos a prestar um serviço de

qualidade, podendo existir acertos em termos da colocação de funcionários durante a época

balnear de forma a conseguirmos dar resposta as necessidades da sazonalidade de verão.

É fundamental para o reerguer da empresa ter os recursos humanos adequados à sua

atividade, motivados e com formação bastante para o desempenho de excelência que se

pretende imPlementar.

:63 - CUSTOS COM O PESSOAL 1.756.085,46 €

63L - Orgão sociais 47.858,76€.

632 - Remunerações do Pessoal L.349.200,48€

635 - Encargos sociais 32L.062,82€

636 - Seguro de acidentes de Trabalho 32.903,47 €,

638 - Outros custos com o Pessoal 5.059,93 €

ü,
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Frente

5. Demonstroções Financeirqs

As demonstrações financeiras previsionais que se seguem são realizadas a partir dos
valores apurados em2o2Le que depois são projetados com os valores estimados em orçamento
para o próximo ano, com os devidos ajustamentos provocados pelas novas estratégias a
implementar.

Assente em estimativas conservadoras dos rendimentos e as mais ajustadas quanto
possível à realidade, do ponto de vista dos gastos.

Temos também de salientar que o ajustamento no capital próprio da Frente MarFunchal
tem de ser uma prioridade, vindo 2022a contribuir para o seu reequiríbrio.

Quanto ao resultado previsional da empresa, com base nas estimativas apontadas, está
projetado um resultado de 8.264,42€. considerando que este orçamento prevê, em termos de
receita, um total que ronda dois milhões e duzentos mil euros, podemos concluir que estamos
perante um resultado próximo do objetivo de uma empresa pública que é o de lucro 0 (zero).

Pretende-se assim o equilíbrio das contas da empresa e a recuperação da sua situação
financeira deficitária, salvaguardando os princípios que definiram a sua criação.

A existência das empresas municipais faz apenas sentido se contribuírem para uma
gestão mais eficiente e eficaz de determinado setor ou setores afetos à edilidade que a criou e
podendo concretizar e implementar projetos e estratégias para a cidade de forma mais célere e
competente.

tu

h
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6. Bolonço

BALAN O INDIVIDUAL

MonionÌes expressos em Euro

2022
Alivos

AÌivo nÕo correnÌe:

Ativos fixos t ts 262.554,78 <

Pro es de invesÌimenÌo

v

z-!

-€Goodwill
Ativos intongíveìs
Ativos biológicos
Portici finonceiros -

PorÌici finonceiros - om.

AccìonisÌos octos

Outros Aiivos finonceiros
AÌivos por imPoslos dìferidos

Ativo corrente:

lnventórios
AÌivos bi tcos

Clienies
Adiontome nÌos o fornecedores
Estodo e outros en

Accionisios/sócios
Outros contos o receber
Diferimentos
Ativos finonceiros deÌ
Outros Ativos finonceiros
Alivos nÕo cordeÌ ro vendo
Coixo e depósitos boncórios

Totol do Ativo

z

!

37 .053,92 €

29?.608,70 €

€

I 18.304,ó9 €

12.214,35 €

1.161.628,62<
L394,09 €

188.984,80 €

1.490.526,55 <

1.790.135,25 €

Ê

€
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Prémios de emissõo
Reservos legois
Oulros reservos
Resultodos tronsitodos
Ajustomentos em Ativos fi

CAPITAI. PRóPRIO E PASSIVO

Cqpitol propno

Copitol reolizodo
(quotos)

OuÌros instrumentos

200.000,00 €

2.575,5A <
39.490,21 €
321.68A,22€

zt

79.614,51 €

8.264,42 €.

71.350;09 €

262.283,4ó €

262.293,46 <

| .027.818,98 €

140.863,49 <

97.892,23 €
332.627,18 <_

178.342,87 €

1.59?.20',|,89 €

1.8ó1.485,34 €

de copitol próprio

nonceiros

róprio w
fr/

ExcedenÌes de revolo rizoÇÕo
OuÌros vori oçÕes no copitolp

Resultodo líquido do período

lnteresses minoritórios

Totoldo cspitol próprÌo

Posslvo

Possivo nôo correnie:
Provisões

FinonciomenÌos obiidos
Resp por benefícios pós-em
Possivos por impostos diferid os
Outros conios o or

Possivo correnle:
Fornecedores
Adionlomentos de clientes
Estodo e outros entes públicos
AccionisÌqs/sócios
FinonciomenÌos obtidos
Outros dívidos o pogor
Diferimentos
Pos. fin. detidos pqro neo.
Outros possivos finonceiros

Totoldo possivo

Totoldo Copitol Próprio e do Possivo 1]90,135,25 €

77
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7. Demonstraçõo de Resultodos Previsional

Demonstraçã o de Resultados Previsiona

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços Prestados

Subsídios à exploração

Ganhos/perdas imp. Subs.s, ass. e emp. Com.

Variação nos inventários da Produção

Trabalhos para a PróPria entidade

CMVMC

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

lmpa ridade de inventários ( perdas/reversões)

ridade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Frente MoÍfunchot

2022

2.200.540,00 €

- 7.s00 €

- 365.229,92€

- 1.756.085,46 €

lmpa

Provisões (aumentos/reduções)

lmparidade de inves, não dePreci áveis/a mortizações (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e Perdas

Resultado antes gastos de financiamentos e imPostos

Gastos/reversões de dePrecia ção e de amortização

lmparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis ( perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e

luros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de imPostos

lmposto sobre o rendimento do Período

Resultado líquido do PerÍodo

71.,724,62€,

44.997,60 €

2,6.733,02€,

1.6.27I,73 €

L0.46t,29€

€8.3i64,42

2.196,87 €

18
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So9/,aHABfAFUNCHAL - EMPRESA MUNIC|PAL DE HABTTAçÃO E.M

BALANçO EM 30 DE JUNHO DE2021E PREVISIONAL PARA 2022

íMonÍanles expressos em eurcs)

RUBRICAS NOTAS

tu
DATAS

30-06-202í

54 822
À.7ÁË

59 566

31-12-2022

W
ff/
v,

Atlvo não corente
Aclivos fixos lan givêis
Outros ativos fi nanceiros

Atlvo corerúê
lnvêntários
Clientes
Éstâdo e outros entes públicos
OutÍas contas a Íe€beÍ
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

Total do atlvo

PatÍlmónlo lÍquldo e passlvo
Patrimónìo liquido
PatÍimónio / epitâl
Reseruas
Resultados lransitados
Outras vâriãções no património llquido
Resultado líquido do perÍodo

Total do Patrlmónlo lÍquldo

Paaslvo
Passlvo não corÍente

OutÍas contas a pagar

Passlvo conentê
Fomecedores
Estado e outros entes publi@s
Oulrâs dÍüdas â pagar
DiÍerimenlos

Total do passlvo

Total do patrlmónlo lÍquldo e do paEslvo

A Administradora Úni€

467
a7 745

291 832
'153

'87 
9EÃ

638 193

697 759

2 231

71 896
1í 31Ã

83 231

620
81 250

1 695
7 638

350
,tÁ Ãla
316 201

399 432

2 4A1

11 602
25 976

'183 339
72 nR7

293 004

295 485

399 432

200 000
10 870

-134 326

200 000
12 370

-120 826
'1294A__________d@

14ô 934

7 120
64 495

212 971
2M nnÂ

548 595
550 826

697 760

A Contabilista CertiÉda

O PHEÊ
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SOCI()HABITAFUNCHAL

SoCToHAB|TAFUNCHAL - EMPRESA MUNtCtpAL DE HABTTAçÃO e.U.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS
PERIODOS

30-06-202í 3't-12-2022
Rendimentos e gastos

lmpostos e taxas
Prestação de serviços
Transferências correntes e subsÍdios à exploração obtidos
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
lmparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreclações, gastos de linanclamento e lmpostos

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

Resultado operaclonal (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

lmposto sobre o rendimento do período
Resultado Iíquido do período

A Administradora Única

80 815 39 953

-1 I 853 -38 342

68 962 161 I

68 962 I 611

-11 520 -1 611
o, ""a u

A Contabilista Certicada

I 151

438 1 05
207 511

-9 054
-70 268

-496'156
4812
7 644
-308

16 080
885 í 60
693 981
-1 I 499

-153 277
-1 335 186

-1 5 000
7 01,1

-318
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NOTA JUSTIFICATIVA

Justificamos abaixo os valores apresentados no Balanço e Demonstração de Resultados
Previsionais:

lnvestimento:

Equipamento Administrativo - 27.810,00€
Prevê-se a aquisição de 10 computadores e de 3 impressoras para substituição de

equipamentos obsoletos, a manutenção da plataforma XisConnect e AcinGov, e a

substituição da central telefónica.

Computadores - 10.000,00€
lm pressoras - 1.500,00€
Substituição Central Telefónica - 3.000,00€
Alojamento e Licenças XisConnect - 12.310,00€
Licença AcinGov - 1.000,00€

Equipamento Diverso - 2.500,00€
Prevê-se a aquisição de equipamentos para os centros comunitários, no montante de

2.500,00€.

Rendimentos:

Prestação de Serviços Bar - 20.16Q00€
Receita do bar existente nas instalações afetas à Empresa. Consideramos a média
mensalde 1.680,00€.

Prestação de Serviços Rendas - 865.000,00€
Corresponde às rendas habitacionais e sociais. Apuramos este valor com base na média

mensal de 72.083,00€ estando previsto a atualização anual a partir de outubro.

lmpostos e Taxas - 16.080,00€
Diz respeito aos juros vencidos, devidos pelo atraso no pagamento das rendas

il,
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Subsídios à Exploração - 693.981,00€
Corresponde a um subsídio a atribuir à Empresa, por conta do Contrato Programa que

irá ser celebrado com a CMF em 2022, e que visa financiar a diferença demonstrada
entre os encargos efetivos e as receitas previsíveis constantes na proposta de

orçamento para 2022, no montante de 670.000,00€, bem como de um apoio a atribuir
pelo lnstituto de Emprego, referente ao Polo de Emprego de Santo António, prémio a

contratação e estágio, no valor global de 23.981,00€.

Outros Rendimentos - 7.011,00€
Corresponde ao apoio financeiro de algumas juntas de freguesia do Funchal e de outras
entídades bem como o rendimento obtido na Oficina Solidária e Loja Social. lnclui
também a imputação do subsídio ao investimento.

Apoios (juntas de freguesia e outras entidades)- 1.000,00€
Subsídio investimento - 1.811,00€
Oficina solidária - 4.200,00€

Gastos:

Custo das Mercadorias - 18.499,00€
Relativo ao funcionamento do bar interno.

Fornecimento e Serviços Externos - 19?.277,OO€.

Trabalhos Especializados - 40.285,00€
Revisor de Contas - 4.575,00€
Processamento de salários e contabilidade - L5.811,00€
Tarifa CTï - 8.400,00€
Equipamentos de Fotocópia - 2.I25,OO€
Pacote horas apoio Xis - 3.750,00€
RGPD DPO _5.L24,OO€

Outras prestações de serviços - 500,00€

Honorá rios - 44.7 84,OO€.

Jurista - L6.784,00€
Comunicação e Multimédia - 25.000,00€
Aulas Hip-pop Campo de Férias 2022 - 1.000,00€
Processos judiciais - 2.000,00€

IP
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Conservação e Reparagão - 31.780,00€

Património Habitacional - 25.000,00€ (manutenção/reparação do património
habitacional)
Condomínio -2.280,00€
Equipamento transporte - 3.000,00€
Outras reparações - 1.500,00 €

Serviços Bancários - 540,00€

Ferramentas e Utensílios - 600,00€
Áreas Verdes dos Conjuntos Habitacionais

Material de Escritório - 1.690,00€

Eletricidade - 900,00€
Consumo relativo às zonas comuns dos Conjuntos Habitacionais e Loja Botão
Solidário.

Combustíveis - 5.800,00€
Gasóleo - Consumo de 3 viaturas.

Água - 222,OO€

Deslocação e Estadas - 20.000,00€
lnclui a viagem aos Açores, referente à participação nas Marchas populares e
deslocação da Administração no âmbito de candidaturas ao IHRU.

Comunicação - 16.620,00€
cTT- 8.340,00€
Comunicação móvel, fixa e internet - 8.280,00€

Seguros - 600,00€
Diz respeito ao seguro relativo aos voluntários das atividades socialmente úteis

(130,00€) e ao seguro automóvel referente a 2 viaturas (470,00€).

Contencioso e Notariado - 80,00€
Diz respeito ao depósito das contas na Conservatória do Regísto Comercial do
Funchal.
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Limpeza e Higiene - 3.986,00€
Sede e ATL. lnclui produtos de desinfeção e equipamento de proteção individual

contra o Covid.

Outros Fornecimentos - 25.400,00€
Atividades Sociais e Projetos - 25.000,00€

Assinaturas anuais - 400,00€

O trabalho social tem um forte impacto na vivência diária dos moradores,

representando um gasto baixo quando comparado com o benefício que acarreta,

tendo uma colaboração muito significativa de inúmeras entidades públicas e

privadas.

Gastos com o Pessoal - 1.335.186,00€
O detalhe encontra-se em mapa em anexo

No próximo ano prevê-se:

. A regularização de vínculo de 5 técnicos superiores em programas de emprego e

prestação de serviços;
o A regularização da posição remuneratória de 3 assistentes técnicos licenciados;

o O aumento salarial dos 16 colaboradores cedidos pela CMF em consequência da

ponderação curricular, incluindo os acréscimos ao vencimento;
o O aumento salarial de 5% para os colaboradores que auferem o SMR e de O,9%

para os restantes;
o O subsídio de insularidade para todos os colaboradores.

Gastos de Depreciação e de Amortização - 38.342,00€

Conforme mapa em anexo.

lmparidade de dívidas a receber - 15.000,00€
Conforme mapa em anexo.

As perdas por imparidade são relativas às rendas de cobrança difícil.

Outros Gastos - 318,00€

lmposto de selo e lmposto Único de Circulação de 2 viaturas

Funchal, 17 de novembro de 2021

r
E

A Administradora Única A Contabilista Certificada
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L70
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17a

326

20L

566
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t70
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447
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suBstDro
INSUTARIDA

DE

151

203

181

181

770

151

203

L7I
203
t7t
170

170
770

155

339

L7L

842
170

170

20t
201

20r

2 331

7t6
2220

L2t6

r216

3 023

t276
r216

709

1 166

L2L6
L216
1 575

709
7L6

tLv54

VENCIMENTO

2934

3 023

2 r52
1 933

2 590

2 590

1216
2r52
1 933

1 633

1 933

1 633

1216
7276
7216
1 108

2449
1 633

4 452

L 2L6
L2L6

776
716

7L6
1276
2 432
r7M

1 216

I Orat

Sub-total

Sub-total

Sub-total

Sub-total

sub-total

Sub-total

DepaÍtamento Admlnistr, e Financelro

Diretor de Departamento

IS - Gestão
IS - Gestão (a contratar 04.2022)

AT - Administrativa (Rendas)

AT - Administrativa (RH)

ïS - Atendimento
ïS - Atendimento (a contÍataÍ 08.2022)

AO - Receção 1.e e 2.e Andar

AO - Bar

AO - Serviços Gerais

Sub-Total
TOTAIS

Unidade Técnica de Apoio
TS - Engenharia

EO - Encarregado (2)

AO - Zelador

AO - Motorista (3)

Sub-Total

Unidade de Comunicação lnstituclonal
TS - Estudos Europeus

Unldade de Apoio Jurídlco
TS - Direito (a contÍataÍ)

RUBRICAS

Administração
Administradora

Sub-Total

Departamento de Gestão Social

Diretor de Departamento

TS - Artes Plásticas

TS - Desígn

TS - Serviço Social

TS - Serviço Social

TS - Desporto

TS - Politica Social

TS - Sociologia

TS - SocioloBia

TS - Educação

TS - Educação Social

TS - Serviço Social

TS - Serviço Social

TS - Ciências da Educação

AT - Administrativa
TS - Psicologia (2)

TS - Animação SocioCultural

AT - Animadoras SocioCulturais (5)

TS - Assistente Social

TS - Antropologia

AO - Modista

AO - Marceneiro

AO - Estofador

TS - Serviço Social
TS (a contÍataÍ 01 .2022- 21

TS - Arquitectura
Sub-Totel

1ã
\,,, ENCARGOS COM PESSOAT - 2022

SOCIOHABIÍÀFUNCHAI"

Legenda:

TS - Técnico Superior

AT - Assistente Técnico

AO - Assistente Operacional

EO - Encarregado Operacional

(

F. COMP. 379

SEGURO 5 550

MEDICINA 15OO

PROG. OCUPACTON 25 000

FORMAçÃO 5 700

TOTAL 1 335 186

O Administrador A Contabilista Certificada
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A Administradora

QUADRO DE INVESTIMENTOS . 2022

A Contabilista CeÍiÍicada

TOTAL

1t2106

Fwcnu
RÉ

CÂuenr

PRESIDENTËo

33 876,39

3 000,00
24 810,00

2 500,00
3 566,39

tvA-22%

540,99
4 473,95

450,82
0,00

5 4o5,t t26 410,63

VALOR S/ IVA

2 459,01
20 336,05

2 049,18
3 566,39

TOTAL DO INVESTIMENTO

RUBRICAS

ACTIVO FIXO TANGIVEL
Terrenos e Recursos Materiais
Edificios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Equi pamento Administrativo
Equipamento lnformático
Outras Activos Fixos Tangiveis (Centros Comunitários)
Fundo de compensação

TOTAL ACTIVO FIXO TANGIVEL
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TotolSet Out hou DezJon Fev Mor Abr Moi lun lul Ago

RENDIMENTOS

Prestoçoes de Serviços:

Rendos Hobitocionois e Sociois

Bor

Subsídios ò Exploroçõo

Oulros rendimentos e gonhos:

7208f,

I ó80

58042

I 841

720ü
I ó80

54o42

I 841

7208'3

ì ó80

58042

2041

72083

ì ó80

59 883

I 84r

72083

I ó80

57 ì55

I 84t

72083

I ó80

57 ì55

I 84ì

72043

r ó80

57 r55

2 141

72083

I 680

57 155

ì 841

72083

I ó80

59 883

I 841

72083

I ó80

57 155

2041

72083

r ó80

57 r55

I 841

72087

I ó80

57 r59

2 140

8ó5 00c

20 16C

ó93 98ì

23091

rOTAI RENDIA,IENTOS I 33 ó4ó ì 33 ó4ó I 33 84ó 135 487 132759 132759 133 059 132759 ì35 487 132959 132759 r 33 0óó 1 602232

3 460

3719

2 527

45

50

140
aÊ

87
ló

500

r 385

50

0

334

2047

4il5
86 646

19 567

938

1 542

28

4028!

44784

31 78C

54C

ó0c

I ó8C

90c

5 80C

222

20 00c

16 62C

ó0c

8C

3 98ó

254ú

49 378

1 039 754

234 803

lì 250

t8 499

3t8

GASÍOS

Custo dos moÌérios consumidos

Fornecimentos e Serviços Extemos:

Trobolhos Especiolizodos

Honorórios

Conservoçõo e reporoçõo

Serviços boncorios

Fenomentos e UÌensilios

Moieriol de Escritório

Electicidode

Combusiiveis

Aguo

Deslocoções e Estodos

Comunicoçõo

Seguros

Contencioso e Notoriodo

Limpezo e Hígiene

Outros

Gostos com o Pessool:

Remuneroções O. Sociois

Remuneroções Pessool

Encorgos s/ Remuneroçoes

Seguro + FormoçÕo

Outros gosios e perdos:

lmpostos

3 308

37r5

3 023

45

50

ì40

75

483

l6

0

ì 385

50

0

332

2 483

4ll5
86 646

19 567

938

| 542

26

3 308

3 7ó5

2 523

45

50

r40

75

483

16

0

r 385

50

0

332

2 083

4l15
86 646

t9 567

938

I 542

27

3 458

3 7ì5

2 523

45

5C

14C

7\

483

lé

50c

ì 385

5C

c

,5J2

2 083

4 lìs
8ó 64é

t9 567

93€

1 542

27

3 308

3765
2823

45

50

140

75

483

t6

0

r 385

50

0

332

2 083

4lì5
86 646

19 567

938

I 542

26

3 308

37ì5
2 523

45

50
't40

75

483

t6
n

r 385

50

0

332

2083

4lì5
86 646

1? 567

938

| 542

26

3 308

3715

2 523

45

50

140

75

483

ìó

18500

r 385

50

80

332

2 083

4il5
86 646

19 567

938

I 542

26

3 593

3765

2923
/E

50

t40

75

483

ló

0

r 385

50

0

332

2 083

4rl5
86 64ó

19 567

938

1 542

26

3 308

3 7r5

2 523

45

50

140

75

483

ló

0

I 385

50

0

332

2 083

4ils
8ó 64ó

19 567

938

I 542

27

3 308

3 7r5

2 523

45

50

140

AE

483

tó

500

I 385

50

0

332

2 083

4ll5
86 ó46

t9 567

938

| 542

26

3 309

3 7ì5

2 523

45

50

r40

75

483

1ó

0

I 385

50

0

332

2043

4l15
86 646

t9 567

938

| 542

27

3 309

3765

2823

45

50
'140

75

483

46

0

r 385

50

0
??t

2 083

4Ì15
86 646

t9 567

938

1 542

26

127 538 127 044 127 419 127 7lC 1 547 279TOIAI. GÁSTOS 127 938 127 089 t27 689 127 38 127 08 145 ó18 t27 773 127 039

SAIDO DEEXPI.ORACÃO 5 708 6 557 6 157 I 099 5 721 -12459 5 286 5720 7 949 5 919 5 340 5 35ó 54 953

A Administradora A Contabilista Certificada



1õ
\.r,

SOCIOHABITAFUNCHAL

oRçAMENIO ANUAr DE TESOURARTA PREVISION AL 2022

W
rü/k

UM: O PRËSI

R

Jon Mor Abr Moi Jun Jul Ago Set Out Nov [-È.**Fev

1. Soldo de disponibilidodes no início do mês 282 439 290 497 300 353 312792 325 377 328 648 275 3t9 258 198 267 167 275 573 287 470 242074

2. RECEBIAÂENTOS

De Exploroçôo

Presioçõo de Serviços-BAR

Presioçõo de Serviços Rendos

Juros

Subsídios ò Exploroçõo CMF

Subsídios ò Exploroçõo Clube Emprego

Oficino Solidorio/juntos fteguesio

Ouhos Recebimentos

I ó80

6631é

I 233

55 833

887

35C

I ó80

66316

I 233

55 833

ffi7

350

I 68C

6631ó

I 233

55 833

8 819

55C

I ó80

ó6316

I 233

55 833

3 6t5

350

I ó80

66 316

I 233

55 833

350

I ó80

66316

I 233

55 833

350

I ó80

66316

I 233

55 833

ó50

r ó80

66 316

I 233

5s 833

350

Ì ó80

6631 6

I 233

55 833

350

ì ó80

66316

ì 233

55 833

2724

550

r ó80

66316

I 233

55 833

7 932

350

I 680

66320

r 233

55 837

ó50

Toíol de Recebl:menlos 126 299 12ó299 134 431 129 027 125 412 125 412 125712 t25 412 125 412 128340 133 344 125720

3. Tolol =l+2 408738 416796 434784 441 819 450789 454 0ó0 40t 031 383 ór 0 392 580 403 9l 3 420415 367 794

De Exploroção

Compros

Fornecimenios e Serviços Externos

GosÌo com o Pessool

Outros gostos e perdos:

lmpostos

'I. 
PAGAIìÂENTOS

Ouhos Pogomenlos

Biodo
lnvestimento

CMF

r 453

15224

66304

25976

2 500

6 483

30r

r 453

15 224

64 804

25 976

2 500

ó,l83

2

ì 453

t5 224

70354

25 97é

25m
64ü

ì ,Í53

15 224

64 804

25976

2 500

6 443

I 453

15 224

70 504

25 97é

2 500

6 483

ì

I 453

15 224

127 tB

25976

2 500

6,183

ì

I 453

15224

64 804

52364

2 500

6 443

l

I 453

t5 224

64 804

25976

2 500

6 483

2

I 453

t5224
64 804

26 541

2 500

6 483

I 453

15224

64804

25976

2 500

648Ê

2

I 453

15 224

127 103

25976

2 500

6 483

I

I 453

t5224

644O4

52 3ó8

2810

6/8,4

3

Toiol de PogomenÍos 118242 1ló 443 121 993 116 442 122 1 42 178741 142833 116 443 117 007 116 443 178741 14314ó

5. Soldo do Mês =2-4 I 058 9 857 12439 12 586 3 271 -53 329 -17 121 8970 I 40ó lt 898 -45 397 -17 42é

6. Soldo De disponlbilldodes no Finol do Mês 290 497 300 353 372792 325377 328 648 275 319 258 198 267 167 275 573 287 470 212074 224 618

A Administradora A Contabilista Certificada
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ANEXO I

Demonstração de Resultados

Rendimentos Previsionais 2022
lmpostos e Taxas
Vendas de Bens e Serviços
Apoio Financeiro Polo de Emprego/Estagio/Prémio Contratação
Outros Rendimentos e Ganhos

Total
Gastos Previsionais 2022

Pessoal
Fornecimentos e serviços Externos
Custos de Mercadorias
lmparidades
Outros Gastos e Perdas
Gastos de Depriciação e Amortização
lmposto sobre rendimentos

Total
Deficit Orçamental
SubsÍdio à Exploração
Resultado Liquido do periodo

A Administradora Única A Contabilista CertiÍicada

ü

16 080,00 €
885 160,00 €

23 981,00 €
7 01 1,00 €

932 232,00 €

1 335 186,00 €
193 277,00 €

18 499,00 €
15 000,00 €

318,00 €
38 342,00 €
I 61 1,00 €

1602232,00C
670 000,00 €
670 000,00 €

-€

46
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