
E. Prazo Médio de Pagamentos: (31-12-2019)

1.

2.

3.

249.127Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas

11.382.361Aquisição acumuladas

1Último PMP publicado dias (31/12/2018)

2PMP dias

487,18

A. Dados entidade:

Área (Km2) População (hab.) 6929 Eleitores (n.º) 7659

Pessoal ao serviço (n.º) 183 (4.º Trimestre de 2019) Data ref. 15-06-2017 para mandatos 
autárquicos

B. Receita corrente cobrada líquida

Limite da dívida total 14.290.197,20

Limite dívida total 2019 (1,5* média da receita corrente cobrada líquida dos últimos três anos) (artº 52º Lei 
nº73/2013)

Receita Corrente 
Líquida 2016

Receita Corrente 
Líquida 2017

Receita Corrente 
Líquida 2018

Total Média da receita 
corrente líquida

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

9.208.629 9.685.543 9.686.222 28.580.394 9.526.798

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%

01/01/2019

5.018.835 254.221 5.273.056 4.736.293 9.553.904 1.910.781

14.290.197 31/12/2019

4.250.322 15.758 4.266.080 3.649.824 10.640.373 2.128.075

Variação da Dívida % -22,94%

Variação do Excesso da Dívida %

Margem Disponível por Utilizar 2.997.249

(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:

9.526.798Média da receita corrente 
líquida (últimos três anos)

88,20%Grau de execução da receita ano n-1 (%)

3.649.824Dívida total excluindo não orçamentais, capital 
excecionado  e FAM (31-12-2019)

-108.738Dívida total excluindo empréstimos (31-12-2019)
(período corrente)

85,10%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

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%

1. Ano n-1

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

2. Ano n
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J. Pessoal ao serviço (período homólogo):

165Ano n-1

183Ano n

1.

2.

Variação

18Valor (2 - 1)

10,91%% (2-1)/1

H. Resumo das Receitas e das Despesas (ano n-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

9.686.381 1.701.436 3.450.203 14.838.020 8.068.211 3.425.918 11.494.130 3.343.890

(em euros)

I. Despesa com pessoal (período homólogo):

3.035.189Ano n-1

3.382.354Ano n

1.

2.

Variação

347.165Valor (2 - 1)

11,44%% (2-1)/1

L: Cumprimento dos deveres de informação:

Sim
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