
E. Prazo Médio de Pagamentos: (30-06-2018)

1.

2.

3.

28.976Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas

8.634.094Aquisição acumuladas

0Último PMP publicado dias

0PMP dias

487.1831

A. Dados entidade:

Área (Km2) População (hab.) 7029 Eleitores (n.º) 8503

Pessoal ao serviço (n.º) 157 (2.º Trimestre de 2018)

B. Receita corrente cobrada líquida

Limite da dívida total 13.857.946,15

Limite dívida total 2018 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei 
nº73/2013)

Receita Corrente 
Líquida 2015

Receita Corrente 
Líquida 2016

Receita Corrente 
Líquida 2017

Total Média da receita 
corrente líquida

(1) (2) (3) (4) = (1)+(2)+(3) (5)=(4)/(3)

8.821.720 9.208.629 9.685.543 27.715.892 9.238.631

C. Limites da dívida total da autarquia para o ano corrente (Lei do regime financeiro das autarquias locais):

D. Dívida total da autarquia

Dívida Total

Limite Total da dívida a 
terceiros

Contribuição 
SM/AM/SEL/Ent.

Part
Dívida Total

Dívida Total 
Excluindo Não 
Orçamentais, 

capital 
excecionado e 

FAM

Montante em 
Excesso Margem Absoluta Margem 

Utilizável

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(1), se (5)>(1) (7)=(1)-(5), se (5)<(1) (8)=(7)*20%

01/01/2018

6.146.224 231.995 6.378.219 5.578.733 8.279.213 1.655.843

13.857.946 30/06/2018

5.481.683 110.015 5.591.698 5.029.160 8.828.786 1.765.757

Variação da Dívida % -9,85%

Variação do Excesso da Dívida %

Margem Disponível por Utilizar 2.205.416

(em euros)
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Condições de adesão obrigatória

(facultativas para adesão ao mecanismo de recuperação financeira)

Divida total > 2,25 * média das receitas correntes dos últimos três anos e 
menor ou igual a 3 * a média das receitas correntes dos últimos três anos

Condições de adesão facultativa

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos 
últimos três anos

Dívida total, excluindo empréstimos > 0,75 da média 
das receitas correntes dos últimos três anos

Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes 
dos últimos três anos

F. Indicadores de base para determinar situação de Saneamento ou Recuperação Financeira:

9.238.631Média da receita corrente 
líquida (últimos três anos)

85,10%Grau de execução da receita ano n-1 (%)

5.578.733Dívida total excluindo não orçamentais, capital 
excecionado  e FAM (31-12-2017)

258.749Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2017)
(período corrente)

100,45%Grau de execução da receita ano n-2 (%)

Nota: Esta informação é meramente informativa uma vez que a aferição da situação de saneamento financeiro ou de ruptura financeira é efectuada 
com base nos dados da conta de gerência/prestação de contas.

(período corrente)

-Saneamento Financeiro-

Recuperação Financeira

Dívida total > 3* média das receitas correntes dos últimos três anos

H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-1):
(em euros)

G. Indicadores de Alerta Precoce:

Dívida total = ou > média das receitas correntes dos últimos 
três anos

Dívida total = ou > 1,5 * média das receitas correntes dos 
últimos três anos

Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%
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J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

158Ano n-1

157Ano n

1.

2.

Variação

-1Valor (2 - 1)

-0,63%% (2-1)/1

Receitas Despesas

Correntes Capital

Saldo 
Orçamental da 

gerência 
anterior

Reposições 
não abatidas Total Correntes Capital Total

                  Saldo 
Orçamental

                  para a 
gerência

                  seguinte
                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9.686.959 1.843.914 3.252.935 14.783.809 7.648.317 3.685.288 11.333.605 3.450.203

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

1.544.236Ano n-1

1.456.230Ano n

1.

2.

Variação

-88.005Valor (2 - 1)

-5,70%% (2-1)/1

L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim
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