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Análise ao Orçamento 
 

O Orçamento da Câmara Municipal de Sines para 2014 reflete a previsão anual das 

despesas a realizar e a origem dos recursos para cobrir essas despesas e foi elaborado 

em conformidade com o previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

- POCAL, publicado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e pelos Decretos-Lei n.º 315/2000, 

de 2 de Dezembro e n.º 84-A/2002 de 5 de Abril, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de 

Dezembro. 

 

A classificação económica apresentada decorre da aplicação do classificador económico 

das receitas e despesas públicas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de 

Fevereiro, bem como dos demais ofícios circulares e instruções contabilísticas emanadas 

pelo SATAPOCAL1. 

 

De acordo com o previsto no ponto 2.3.2. do POCAL e Oficio Circular n.º 6 de 2002.03.19 

da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), optou-se por não aplicar o classificador 

orgânico, criando-se apenas dois órgãos, respetivamente Assembleia Municipal e Câmara 

Municipal. 

 

Importa salientar que na elaboração deste documento atendeu-se ao disposto no n.º 3 

do artigo 31.º da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro, segundo o qual no orçamento são 

inscritas, sob proposta da mesa da assembleia municipal, dotações discriminadas em 

rubricas próprias para pagamento de senhas de presença, ajudas de custo e subsídios de 

transporte dos membros da assembleia municipal, bem como para a aquisição dos bens e 

serviços correntes necessários ao seu funcionamento e representação. 

 

No cumprimento dos princípios orçamentais determinados pelo POCAL, pela Lei das 

Finanças Locais (Lei n.º 02/2007, de 15 de Janeiro) e pela Lei de Enquadramento 

Orçamental na sua redação atual (Lei n.º 37/2013, de 14 de junho), apresenta-se um 

orçamento único e anual, elaborado após a definição dos objetivos dos serviços e do 

mapa de pessoal, que contém todas as receitas e despesas que se preveem realizar no 

período financeiro coincidente com o ano civil.  

                                       
1 SATAPOCAL – Subgrupo de Apoio Técnico do POCAL 
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Resumo das receitas e das despesas 

Receitas Despesas 

Classif. Receitas Correntes Valor  Classif. Despesas Correntes Valor 

1 Impostos diretos 7.273.840,00 1 Despesas com Pessoal 8.825.180,00 

2 Impostos Indiretos 398.410,00 2 Aquisição de Bens e Serviços 7.701.550,00 

4 Taxas, Multas e Outras Penalidades 405.400,00 3 Juros e Outros Encargos 448.560,00 

5 Rendimentos de Propriedade 531.530,00 4 Transferências Correntes 2.202.530,00 

6 Transferências Correntes 5.999.920,00 5 Subsídios 75.300,00 

7 Venda de bens e Serviços Correntes 4.116.500,00 6 Outras Despesas Correntes 271.100,00 

8 Outras Receitas Correntes 798.620,00     
 

  Total de Receitas Correntes 19.524.220,00   Total de Despesas Correntes 19.524.220,00 

Classif. Receitas de Capital Valor  Classif. Despesas de Capital Valor  

9 Venda de Bens de Investimento 8.251.380,00 7 Aquisição de Bens de Capital 10.756.260,00 

10 Transferências de Capital 5.672.340,00 8 Transferências de Capital 211.600,00 

11 Ativos Financeiros 2.600,00 9 Ativos Financeiros 451.860,00 

13 Outras Receitas de Capital 2.000,00 10 Passivos Financeiros 2.508.600,00 

15 
Reposições não Abatidas nos 
pagamentos  1.000,00 11 Outras Despesas de Capital 1.000,00 

  Total de Receitas de Capital 13.929.320,00   Total de Despesas de Capital 13.929.320,00 

  Total Geral 33.453.540,00   Total Geral 33.453.540,00 

 

ESTRUTURA DA RECEITA 
O valor total do Orçamento da Receita para 2014, € 33.453.540,00 é composto por 58% 

(€ 19.524.220,00) para a receita corrente e 42 % (€ 13.929.320,00) para a receita de 

capital. 
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Receitas Correntes 
 

No Orçamento Municipal para 2014, prevê-se que o valor das receitas correntes atinja o 

montante global de € 19.524.220,00. 

Os valores previstos de receita com impostos diretos (capítulo económico 01), com 

impostos indiretos (capítulo económico 02) e com taxas, multas e outras 

penalidades (capítulo económico 04) foram apurados de acordo com o previsto na 

alínea a) do ponto 3.3. do POCAL, na redação dada pelo Decreto – Lei n.º 84-A/2002, de 

5 de Abril, onde se determina que as importâncias a inscrever no orçamento, 

relativamente a estas receitas não podem ser superiores à média aritmética das 

cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração. 

Excetuando-se deste princípio novas receitas, bem como os regulamentos de taxas e 

tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo juntar-se ao orçamento os 

estudos ou análises técnicas elaborados para a determinação dos seus montantes.  

No capitulo económico 05 – rendimentos de propriedade, as dotações orçamentais 

inscritas tem por base o valor médio da execução orçamental verificada nos últimos 24 

meses.  

Considerando o princípio orçamental da especificação, segundo o qual o orçamento deve 

discriminar suficientemente todas as receitas e despesas nele previstas e considerando 

ainda que as receitas e as despesas são agrupadas por capítulos, grupos e artigos, 

podendo estes ser divididos ao nível do sub artigo e da rubrica, face a necessidades de 

maior especificação, nos rendimentos de propriedade o grupo 05.10 correspondente a 

rendas, foi desagregado ao nível do subartigo a fim de especificar a renda relativa ao 

contrato de concessão assinado entre a Câmara Municipal de Sines e a EDP Distribuição – 

Energia, S.A. e datado de 23.07.2002.   

A salientar que relativamente a dividendos de participação em lucros de sociedades e 

quase – sociedades2 não financeiras (classificação económica 05.07.99) o município 

arrecada os dividendos relativos à sua participação na AICEP – Global Parques. 

                                       
2 Decreto – Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, Sociedades e quase – sociedades não financeiras são unidades institucionais 
residentes que têm como função predominante produzir bens e serviços comerciáveis não financeiros e que tem como 
recursos principais as receitas provenientes da venda dessa produção.  
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No que respeita às transferências correntes (capítulo económico 06), e atendendo 

ao disposto no POCAL, apenas foram consideradas no orçamento as transferências em 

conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente. 

Em consonância com o Decreto – Lei n.º 424/83, de 6 de Dezembro e Decreto – Lei n.º 

339-C/2001, de 29 de Dezembro, cabe aos municípios uma receita correspondente a 

uma percentagem da energia produzida quer por centros produtores de energia elétrica, 

quer por parques eólicos. Assim, no grupo das sociedades e quase - sociedades não 

financeiras estão consideradas estas duas receitas que são uma atribuição que decorre 

da Lei.  

No que respeita aos fundos municipais os valores inscritos estão conforme o Orçamento 

de Estado 2013, em estrito cumprimento do previsto no ponto 3.3 POCAL. No entanto, 

em conformidade com Mapa XIX – Transferências para os Municípios, constante da 

proposta do Orçamento de Estado para 2014, o valor global dos fundos municipais para 

2014 importa em € 3.641.958,00, representando uma redução de 3% (- 103.300,00) 

relativamente ao ano transato.  

Evolução das Transferências do Orçamento de Estado para o Município 

de Sines 

Anos 2010 2011 2012 2013 2014 * 

Transferências do OE    4.313.055,00 €     3.882.890,00 €     3.681.425,00 €     3.745.258,00 €  3.641.958,00  
aumento ou 
diminuição face  
ao ano anterior (€) 205.384,00 €       - 430.165,00 €  - 201.465,00 €           63.833,00 €  - 103.300,00 €  
aumento ou 
diminuição face  
ao ano anterior (%) 5% -10% -5% 2% - 3% 

      * Mapa XIX - Transferências para os Municípios, constante na proposta de Orçamento de Estado para 2014 

 

No subgrupo das outras transferências correntes da Administração Central, está 

considerada a receita que decorre do Acordo de Colaboração assinado entre o Município 

e a Direção Regional de Educação do Alentejo e destinada à Educação Pré-Escolar, o 

montante que é expectável arrecadar importa em € 236.850,00. 

O Ministério da Saúde – Sub-Região de Setúbal assinou em 03.05.1999 com a Câmara 

Municipal de Sines um protocolo com vista à comparticipação no pagamento da renda 
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mensal das instalações do atual Centro de Saúde de Sines. Pelo facto de não ter sido 

recebida qualquer verba relativa aos anos 2009, 2010, 2011 e 2012, o valor considerado 

incluí não só o valor respeitante a 2013, mas também os outros valores em dívida, o que 

totaliza € 102.580,00.  

O Instituto da Segurança Social no cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 14.º da 

Lei n.º 147/99 de 1 de Setembro e do Despacho Conjunto n.º 562/2001 de 22 de Junho 

celebrou a 09.06.2004 com o Município de Sines um Acordo com vista à comparticipação 

financeira para apoio logístico ao funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, receita considerada na classificação económica 06.03.01.99.03 e que importa em 

€ 20.420,00. 

No âmbito do Contrato de Execução celebrado entre o Município e o Ministério da 

Educação, relativo à transferência de competências para os municípios em matéria de 

educação, foi inscrito em orçamento o montante de receita de € 530.980,00.   

Em conformidade com o previsto na proposta de Orçamento de Estado 2014 e em 

consonância com o artigo 9.º do Decreto – Lei n.º 144/2008 de 28 de Julho, é prevista a 

arrecadação do montante de € 11.900,00 da Direção – Geral das Autarquias Locais, a 

título de compensação pelos encargos com transportes escolares do 3.º ciclo. 

No que respeita às participações comunitárias em projetos co - financiados a receita 

considerada é relativa ao INAlentejo – Programa Operacional Regional do Alentejo 2007-

2013 referente a financiamento FEDER, a mesma ascende a € 284.090,00, conforme 

segue: 

INAlentejo 

Identificação da Candidatura  Valor Receita 
2014  

1. Regeneração Urbana   

1.1. Plano de Comunicação 30.225,15 €  

1.2. Gestão da Parceria 7.146,17 €  

2. Economia Digital e Sociedade do Conhecimento   

2.1. Aportar Sines 90.992,26 €  

3. Escola de Artes 41.399,76 €  

4. Festival de Músicas do Mundo 114.326,56 €  
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Por último, ainda no capítulo económico das transferências correntes, está considerada a 

receita prevista arrecadar do Instituto de Emprego e Formação Profissional relativa aos 

Contratos Emprego – Inserção e “Estágios de Integração Sócio – profissional “ do 

Programa Vida - Emprego aprovados nesta data e que importa em € 74.050,00. 

Relativamente ao capítulo económico 07 – Venda de bens e serviços correntes, as 

previsões realizadas foram as mais objetivas possível, considerando-se valores que são 

efetivamente passíveis de ser arrecadados e tendo por base o valor médio relativamente 

à receita realizada nos 24 meses precedentes à realização do orçamento, sendo este 

critério imposto nos termos do POCAL para as classificações económicas 07.01.08 – 

Mercadorias, 07.01.11 – Produtos acabados e intermédios, 07.02.09.01 – Saneamento, 

07.02.09.02 – Resíduos sólidos e 07.02.09.03.03 – Transportes de pessoas e 

mercadorias.  

Por comportar uma verba significativa, importa esclarecer que na classificação económica 

07.01.11.02 – Venda de bens e serviços correntes/ venda de bens/ Produtos acabados e 

intermédios/Outros é considerada a receita proveniente da venda de água (€ 

1.007.270,00). 

Na classificação 07.03.99 – Venda de bens e serviços correntes/rendas/outras, conforme 

classificador económico das receitas e despesas das autarquias locais, são consideradas 

as receitas provenientes de rendas de prédios urbanos, pelo que aqui se incluem as 

rendas dos cânones superficiários da Zil II. 

As Outras Receitas Correntes assumem uma natureza de carácter residual e são receitas 

não tipificadas nos anteriores capítulos. Releva-se a verba prevista para apoios no âmbito 

do mecenato, conforme documento anexo. 

Receitas de Capital 
 

Relativamente às receitas de capital para o exercício de 2014, prevê-se que o seu 

montante global atinja € 13.929.320,00. 

No que concerne à venda de bens de investimento esta receita totaliza € 

8.251.380,00 dos quais € 7.680.000,00 respeitam à previsão de venda de terrenos.  
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Quanto à venda de habitações a previsão importa em € 518.380,00 e respeita à venda 

de habitações na Rua da Reforma Agrária, Rua da Floresta, Rua do Bairro Marítimo, Rua 

José Martins Ferreira e Rua Dias Coelho.  

Na venda de outros bens de investimentos está considerada uma verba no valor de € 

3.000,00 relativa a retomas de equipamentos usados.  

Quanto às transferências de capital, na classificação 10.01.02 – transferências de 

capital/ sociedades e quase – sociedades não financeiras/ privadas, é considerada a 

receita referente ao protocolo celebrado entre o Município de Sines e a Petróleos de 

Portugal – Petrogal, S.A., e do qual se prevê em 2014 um montante de € 654.950,00.    

A transferência referente ao Fundo de Equilíbrio Financeiro está de acordo com o 

Orçamento de Estado 2013, Mapa XIX – Transferências para os Municípios.  

No que respeita à Cooperação Técnica e Financeira, na sequência do Protocolo celebrado 

entre o Município de Sines e a EP – Estradas de Portugal, S.A. o qual tem por objeto o 

estabelecimento dos termos e condições para a conversão em via urbana do antigo troço 

do IP8, está prevista para 2014 uma comparticipação financeira desta entidade no 

montante de € 178.200,00. 

Relativamente às participações comunitárias em projetos Co - financiados está 

considerado o montante global de € 3.718.500,00 a receber do INAlentejo, conforme 

abaixo descriminado: 
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INAlentejo 

Identificação da Candidatura Valor Receita 2014 

1. Regeneração Urbana   

1.1. Reforço da Acessibilidade à Av.ª Vasco da Gama          1.341.097,63 €  

1.2. Pátio das Artes                35.168,85 €  

1.3. Requalificação de Espaços Pedonais                73.712,47 €  

1.4. Repavimentação e Requalificação de Arruamentos              185.546,07 €  

1.5. Câmara Velha                62.781,40 €  

1.6. Plano de Comunicação                30.225,13 €  

1.7. Gestão da Parceria                   7.146,71 €  

2. Corredor Azul   

2.1. Academia das Energias              154.244,33 €  

2.2. Fundo de Eficiência Energética                77.533,52 €  

2.3. Programa de Fomento e Absorção de Tecnologia                99.235,29 €  

2.4. Programa Empreender na Escola                92.561,92 €  

3. Economia Digital e do Conhecimento   

3.1. Aportar Sines                67.745,55 €  

4. Contratualização   

4.1. Escola Básica e JI Integrada EB 2,3 - Vasco da Gama                93.762,14 €  

4.2. Ligação da EN 120 à Ribeira da Azenha              103.411,52 €  

4.3. Escola Básica e JI Integrada EB1 - Porto Covo                50.990,26 €  

4.4. Escola Básica e JI do PP Sul de Sines                70.738,81 €  

4.5. SAMA - Implementação do Sistema de Gestão Documental                   4.111,65 €  

5. Redes Cidades do Alentejo Litoral   

5.1. Escola de Artes de Sines              418.768,66 €  

6. Energia   

6.1. Reformulação da Iluminação Pública              263.624,81 €  

7. Mobilidade Territorial   

7.1. Const. e Requalif. de Troços da Rede Viária Municipal de Sines              523.468,18 €  



Orçamento 2014 
 
   
 

 

Município de Sines  10 
 

 

 

 

C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 

SI N ES

No que respeita ao POVT - Programa Operacional Temático Valorização do Território, na 

classificação económica 10.03.07.03, está considerada uma receita no valor de € 

455.980,00, relativa à remodelação e Ampliação do Sistema de Águas de Abastecimento 

de Sines.  

Nas transferências de capital está considerada uma verba ainda por arrecadar referente 

ao PORA – Programa Operacional Regional do Alentejo no valor de € 55.820,00 e relativa 

à construção da Biblioteca e Centro de Artes. 

Em termos de receita, como Ativos Financeiros (capítulo económico 11) contabilizam-

se as receitas resultantes do reembolso a favor do Município do valor da amortização de 

empréstimos afetos a subsídios reembolsáveis concedidos nos termos da Lei. Tem aqui 

enquadramento o FAME – Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas constituído por 

uma parceria entre a Câmara Municipal de Sines e a ADRAL – Agência de 

Desenvolvimento Regional do Alentejo S.A., o IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e à Inovação, a LISGARANTE – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. e o 

Banco Espírito Santo, que pretende estimular e orientar investimentos a realizar por 

micro e pequenas empresas no concelho de Sines para a melhoria dos produtos e/ou 

serviços prestados e modernização das empresas.  

O FAME é um instrumento financeiro inovador que consiste num fundo de apoio 

disponibilizado a empresários e empreendedores, com o objetivo de promover o 

investimento produtivo nas Micro e Pequenas Empresas. Este fundo é um instrumento 

importante no desenvolvimento da economia local, proporcionando pequenos 

investimentos, com primazia para projetos que apresentem características inovadoras no 

Concelho ou Região. 

À semelhança do que acontece com as outras receitas correntes as outras receitas de 

capital assumem uma natureza de carácter residual e são receitas não tipificadas nos 

capítulos anteriores.  

As reposições não abatidas aos pagamentos são uma rubrica orçamental onde se 

consideram as entradas de fundos resultantes de pagamentos orçamentais indevidos, 

ocorridos em anos anteriores. As reposições não abatidas nos pagamentos não são 

consideradas receita orçamental (nem corrente nem de capital), afiguram-se outras 

receitas.  
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A salientar que nesta data não existe previsão de valor de receita a arrecadar em 2014 a 

título de reposições não abatidas aos pagamentos, contudo caso este capítulo económico 

não seja dotado no orçamento inicial e, se no decorrer da execução orçamental for 

necessário efetuar algum registo contabilístico, será necessário recorrer à elaboração de 

uma revisão orçamental, a aprovar pelos órgãos municipais, pois em conformidade com 

as disposições do POCAL o aumento global da despesa, ou seja a introdução de um 

capítulo ou classificação económica, dá sempre lugar a revisão do orçamento, salvo 

quando se trata da aplicação de receitas legalmente consignadas, empréstimos 

contratados ou pela introdução da nova tabela de vencimentos publicada após a 

aprovação do orçamento inicial.  

Da consulta à gerência de exercícios económicos anteriores verifica-se que durante o 

decorrer das diversas execuções orçamentais tem-se verificado sempre a necessidade de 

recurso a registos contabilísticos relativos a reposições não abatidas nos pagamentos, 

pelo que embora nesta data não seja conhecida nenhuma situação que justifique 

considerar é previsto neste capítulo económico um valor meramente residual, (€ 

1.000,00) sem que tal possa de forma alguma ser interpretado como empolamento de 

dotações orçamentais ou criação de uma dotação provisional.  

 

ESTRUTURA DA DESPESA 
 

Despesas Correntes 
 

No que respeita às despesas correntes no exercício de 2014 prevê-se que o seu valor 

atinja o montante global de € 19.524.220,00. 

Conforme referido anteriormente, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, no orçamento do município são inscritas verbas relativas às 

despesas a realizar por conta da Assembleia Municipal.  

Assim, a classificação orgânica 01 – Assembleia Municipal comporta o orçamento 

proposto por aquele órgão num valor global de € 33.800,00 dos quais € 32.200,00 

relativos a despesas com pessoal e € 1.600,00 com aquisição de bens e serviços. 
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Quanto às despesas correntes da Câmara Municipal, e relativamente ao capítulo 

económico 01. Despesas com o pessoal, estas totalizam € 8.825.180,00, e foram 

previstas em conformidade com o previsto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 

bem como no POCAL. 

Para a previsão das despesas com aquisição de bens e serviços nos valores 

apresentados estão consideradas as despesas relativas às Atividades Mais Relevantes 

(AMR) 2014, pois a cada atividade está associada uma classificação económica. Com 

exceção das despesas imputadas às rubricas 04.05.01.02 – Transferências 

Correntes/Administração Local/Continente/Freguesias, 04.07.01 - Transferências 

Correntes/Instituições Sem Fins Lucrativos e 04.08.02 – Transferências Correntes/ 

Famílias/ Outras, a todas as atividades corresponde uma despesa a considerar neste 

capítulo económico.  

Assim, do total da despesa com aquisição de bens e serviços (€ 7.701.550,00) verifica-se 

que € 3.878.220,00 respeitam a despesas imputadas a AMR´s 2014 consideradas nas 

Grandes Opções do Plano 2014/2017. 

A salientar ainda que, em termos globais, € 2.156.160,00 são relativos à aquisição de 

bens e € 5.545.390,00 relativos à aquisição de serviços.  

No que importa às AMR os valores previstos tem por base as indicações dos diversos 

serviços municipais e os montantes não imputados a AMR foram calculados por meio de 

avaliação direta considerando os encargos dos últimos anos e as necessidades para 

efeitos de gestão de stocks.  

Relativamente ao capítulo económico 03 – Juros e Outros Encargos estão previstos os 

encargos a suportar em 2014, com os juros inerentes aos empréstimos de médio e longo 

prazo contratados, aos contratos de locação financeira, bem como os juros de mora por 

atrasos nos pagamentos.  

As transferências correntes são importâncias a entregar a quaisquer organismos ou 

entidades para financiar despesas correntes, sem que tal implique, por parte das 

unidades recebedoras, qualquer contraprestação direta para com o Município.  

Assim, no Orçamento para 2014, estão previstas as transferências financeiras a efetuar 

para outros municípios, no âmbito da “Política de Cidades – Redes Urbanas para a 

Competitividade e Inovação: Corredor Azul”, bem como outra transferência relativa ao 

Protocolo celebrado entre o Município de Sines e o Município de Santiago do Cacém 
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relativa à criação do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal dos Municípios de 

Santiago do Cacém e Sines. 

Como transferências correntes são consideradas as transferências financeiras a efetuar 

para as Juntas de Freguesia, que em 2014 importaram no valor total de € 638.000,00 – 

conforme Protocolos em vigor. 

Cooperação com as Freguesias Ano  Mês 

Junta de Freguesia de Sines 228.000,00 €  19.000,00 €  

Junta de Freguesia de Porto Covo 410.000,00 €  34.166,67 €  

Total 638.000,00 €  53.166,67 €  
 

Ao valor a transferir em 2014 acrescem € 39.280,00 relativos a valores de 2013 que 

transitam para o exercício económico seguinte. 

Para Associações de Municípios o valor previsível a transferir por conta do orçamento de 

2014 totaliza € 220.480,00, conforme segue: 

 AMAGRA - € 6.000,00 

 ANMP – € 4.576,00 

 CIMAL - € 123.748,48 

 Valor relativo a dívida de anos anteriores - € 86.155,52 

Para a Assembleia Distrital de Setúbal a despesa considerar importa em € 31.500,00, 

valor que engloba dívidas dos anos anteriores, nomeadamente: ano 2012 (€ 10.380,60) 

e ano 2013 (10.543,08). 

Estão previstas as transferências para as instituições sem fins lucrativos (Associações e 

Coletividades) que totalizam € 1.185.790,00, bem como a atribuição de bolsas de estudo 

no valor de € 45.000,00. 

Relativamente a instituições sem fins lucrativos, no que respeita apenas às verbas a 

atribuir em 2014 e em consonância com o que consta das AMR ´s, temos: 
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Apoios a Instituições e 
Coletividades 2014 

Proteção Civil                  75.000,00 €  

Educação                  35.000,00 €  

Ação Social               137.000,00 €  

Desporto               106.500,00 €  

Cultura               157.000,00 €  

Turismo                  62.000,00 €  

TOTAL               572.500,00 €  
 

No capítulo económico 05 – Subsídios as importâncias previstas são relativas ao 

pagamento de despesas decorrentes dos contratos em vigor, celebrados entre o 

Município e o Instituto de Emprego e Formação profissional no âmbito de Contratos – 

Emprego – Inserção e Estágios de Integração Sócio – Profissional, que importam em € 

74.300,00. 

Por último, nas Outras Despesas Correntes (capítulo económico 06) destaca-se a 

verba prevista para impostos e taxas. Nos termos do POCAL e atendendo ao princípio 

orçamental da não compensação, “todas as despesas e receitas são inscritas pela sua 

importância integral sem deduções de qualquer natureza”, pelo que o conjunto de 

encargos que decorrem da liquidação de impostos é aqui considerado. Atendendo à 

receita que é previsto arrecadar a título de impostos municipais, foi considerada uma 

despesa de € 200.000,00. 

Destaca-se ainda as outras despesas correntes/outras onde estão consideradas 

indemnizações a atribuir.  

Despesas de Capital 
 

As despesas de capital apresentam uma previsão global de € 13.929.320,00. 

No que concerne ao capítulo económico 07 – Aquisição de Bens de Capital, as 

diversas rubricas comportam as despesas a realizar através dos projetos de investimento 

considerados no Plano Plurianual de Investimentos 2014-2017 (PPI), pois a cada projeto 

está associada uma classificação deste capítulo económico.  
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Assim, tal como consta do mapa das Grandes Opções do Plano e relativamente ao PPI, 

para o ano 2014 prevê-se um investimento total de € 10.756.260,00, sendo € 

6.243.720,00 respeitantes a projetos de anos anteriores. 

Quanto às transferências de capital (capítulo económico 08) estas revestem-se de 

características idênticas às já apontadas para as transferências correntes, com a 

diferença de que aqui se destinam a financiar as despesas de capital das entidades 

recebedoras.  

Neste capítulo económico está prevista uma transferência para a Junta de Freguesia de 

Porto Covo no valor de € 80.000,00, destinada ao apoio à construção da Casa de velório 

em Porto Covo. Este valor será transferido em duodécimos, com o valor de € 6.666,66/ 

mês. 

No que se refere às transferências previstas para as Associações de Municípios o valor 

considerado comporta os valores a transferir para a CIMAL - Comunidade Intermunicipal 

do Alentejo Litoral, relativos à amortização de capital dos empréstimos contratados por 

aquela entidade. 

Está considerada uma transferência de Capital para a Associação Cabo Verdiana de Sines 

e Santiago do Cacém, para comparticipação financeira da construção do Centro de 

Dinamização da Interculturalidade de Apoio Comunitário, conforme compromisso da CMS 

através de Declaração de 25.05.2011.  

Na despesa os ativos financeiros comportam as despesas a realizar com a aquisição de 

ações, quotas ou outras formas de participação, quer com a concessão de empréstimos e 

adiantamentos ou subsídios reembolsáveis.  

Nesta conformidade, e como já referido para o capítulo económico 11. Ativos financeiros 

da receita orçamental, no âmbito do FAME o Município irá proceder à concessão de 

empréstimos a micro e pequenas empresas, sendo que a sua comparticipação neste 

projeto importa em € 14.090,00.  

Pelo Decreto – Lei n.º 244/2009 de 22 de Setembro, foi constituída a Polis Litoral 

Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, S.A. destinada à gestão, coordenação e execução do investimento a 

realizar em matéria de valorização e requalificação ambiental e urbana, à dinamização de 

atividades turísticas, culturais, de lazer e outras intervenções que contribuem para o 

desenvolvimento económico e social. Na sequência de Despacho favorável da Senhora 
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Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território foi 

aprovada a reprogramação física e financeira do Programa POLIS Litoral Sudoeste, e 

consequentemente para 2014 está prevista uma transferência no valor de € 437.767,00 

para a Polis Litoral Sudoeste, S.A. 

Os passivos financeiros compreendem as operações financeiras que envolvem 

pagamentos decorrentes da amortização de empréstimos, portanto o valor previsto 

respeita à previsão dos valores a amortizar dos empréstimos médio e longo prazo 

contratados, as quais importam em € 2.508.600,00. 

 

Entidade Bancária 
Encargos 2014 
Amortizações 

CGD                      307.363,58 €  
CCAM                   1.015.977,58 €  
BPI                        24.352,24 €  
DGTF                   1.160.846,86 €  

TOTAL                   2.508.540,26 €  
 

Por último, as outras despesas de capital assumem uma natureza de carácter residual e 

são as despesas não tipificadas nos anteriores capítulos.  
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Regras Orçamentais 
 

Artigo 1.º 

(Taxas e Licenças) 

As Taxas Municipais a cobrar em 2014 serão objeto de atualização anual, de 2,77% por 

aplicação do Índice de Preços do Consumidor, sem habitação, publicado pelo Instituto 

Nacional de Estatística e relativo aos doze meses do ano anterior, de acordo com o artigo 

8.º do Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Sines, publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 68, de 8 de Abril de 2010. 

 

Artigo 2.º 

(Taxa Municipal de Urbanização- T.M.U.) 

A TMU a vigorar para 2014 é atualizada em 2,77%, por aplicação do Índice de Preços do 

Consumidor, sem habitação, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística e relativo 

aos doze meses do ano anterior. 

 

Artigo 3.º 

(T.M.U de Impacte semelhante à operação de loteamento)  

A TMU de Impacte semelhante à operação de loteamento a vigorar para 2014 é 

atualizada em 2,77%, por aplicação do Índice de Preços do Consumidor, sem habitação, 

publicado pelo Instituto Nacional de Estatística e relativo aos doze meses do ano 

anterior. 

 

Artigo 4.º 

(Taxa Municipal de Direitos de Passagem) 

Em conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 89.º do 

Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Sines, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 68, de 8 de Abril de 2010 é fixada uma Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem de 0,25%. 

 

Artigo 5.º 

(Tarifas) 

Os valores das tarifas sem mecanismos específicos para a sua atualização são 

atualizados em 2,77% por aplicação do Índice de Preços do Consumidor, sem habitação, 
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publicado pelo Instituto Nacional de Estatística e relativo aos doze meses do ano 

anterior. 

 

Artigo6.º 

(Empréstimo de Curto Prazo) 

 

A Câmara Municipal de Sines fica autorizada a contrair, junto de uma Instituição 

Bancária, um empréstimo de curto prazo até ao montante legalmente previsto. 

 

Artigo7.º 

(Direito de Superfície nas ZIL I) 

Os cânones superficiários inerentes aos direitos de superfície cujas escrituras prevejam a 

atualização ao fim de 5 anos são atualizados, por aplicação do índice de inflação do INE 

do ano anterior do período considerado. 

 

Artigo 8.º 

(Direito de Superfície na ZIL II) 

1. Para contratos de direito de superfície a celebrar em 2014, nos termos do artigo 9º do 

regulamento em vigor, o valor do m2 não será atualizado.  

2. Os cânones superficiários inerentes aos direitos de superfície cujas escrituras 

prevejam a atualização ao fim de 5 anos são actualizados em 8%. 

 

Artigo 9.º 

(Direito de Superfície para a Habitação) 

Os cânones superficiários inerentes aos direitos de superfície cujas escrituras prevejam a 

atualização ao fim de 5 anos são atualizados em 10%. 

 

Artigo 10.º 

(Benfeitorias edificadas em terrenos municipais ou sob gestão municipal) 

A Câmara Municipal de Sines, em regra, adquirirá as benfeitorias construídas em 

terrenos municipais, ou sob gestão municipal, sempre que os respetivos beneficiários não 

concluam as obras a que se propuseram e as pretendam alienar. 
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Artigo 11.º 

(Venda de terrenos cedidos em Direito de Superfície) 

O valor da venda de terrenos já cedidos em Direito de Superfície, com habitação própria 

construída, será alvo de deliberação de Câmara, nos termos de avaliação a apresentar 

pelos serviços, considerando as diferentes zonas dos núcleos urbanos, tendo ainda em 

consideração a data da constituição do direito de superfície. 

 

Artigo 12.º 

(Venda de terrenos para habitações unifamiliares) 

O valor base por m2, a vigorar para 2014, para terrenos destinados à construção de 

moradias unifamiliares será definido por deliberação de Câmara, nos termos de avaliação 

dos terrenos a apresentar pelos serviços, considerando as diferentes zonas dos núcleos 

urbanos. 

 

Artigo 13.º 

(Alienação de Imóveis de valor superior a 1000 vezes o índice 100 das carreiras do 

regime geral do sistema remuneratório da função pública)  

A Câmara Municipal de Sines fica autorizada a alienar terrenos, cujo valor ultrapasse 

1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da 

função pública, fixando as respetivas condições gerais, designadamente a realização de 

hasta pública. 

 

Artigo 14.º 

(Atualização do Tarifário dos Serviços de Águas e Resíduos) 

Os valores das tarifas dos serviços de águas de abastecimento, águas residuais e 

resíduos sólidos são atualizados para o ano de 2014 em 2,8% por aplicação do Índice de 

Preços do Consumidor, publicado pelo Banco de Portugal. 
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Autorização genérica no âmbito da LCPA para 
dispensa de autorização prévia da Assembleia 
Municipal 
Considerando o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

adaptado à Administração Local, que determina que a abertura de procedimento relativo 

a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em 

ano que não seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços e 

bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou 

compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização 

conferida pelo Órgão Deliberativo salvo quando: 

• Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

• Os seus encargos não excedam o limite de 20 000 contos (99.759,58 €) em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 

três anos. 

Considerando que, conforme dispõe a alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - LCPA), a 

assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 

incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-

privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, quando envolvam 

entidades da administração local. 

Considerando que a alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º determina igual normativo para as 

entidades da Administração Central condicionando a assunção de compromissos 

plurianuais a decisão prévia conjunta dos membros do Governo responsáveis pela área 

das finanças e da tutela, salvo quando resultarem da execução de planos plurianuais 

legalmente aprovados. 

Considerando que, conforme dispõe o art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo 

competente poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. 

Face aos considerandos enunciados propõe-se que, em face do exposto, e ao 

abrigo das disposições legais e enquadramento supra citados, procurando replicar uma 
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solução idêntica à preconizada para as demais entidades do Sector Público 

Administrativo, a Assembleia de Municipal de Sines delibere: 

• Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º e n.º 4 do artigo 16.º, 

ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais, nos casos seguintes: 

o Resultem projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano; 

o Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € (noventa e nove mil, 

setecentos e cinquenta e nove Euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 

três anos; 

o Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de 

pagamentos e alterações ao cronograma físico de investimentos; 

• A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia concedida 

nos termos do número anterior, só poderá fazer-se quando, para além das condições 

previstas no n.º anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas, sem prejuízo do previsto no art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho. 

• Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma 

listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida. 

• O regime previsto na presente deliberação aplica-se a todas as assunções de 

compromissos, desde que respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, já 

assumidas, a assumir ou que produzam efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014. 
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PAEL  
 

A 16 de Novembro de 2012, o Estado Português e o Município de Sines, celebraram um 

Contrato de Empréstimo, no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), 

aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 8 de agosto e regulamentada pela Portaria n.º 281-

A/2012 de 14 de Setembro. A 24 de janeiro de 2013 o presente contrato sofreu um 

aditamento, em que o montante contratado se fixou em € 3.548.272,76 (três milhões, 

quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e dois euros e setenta e seis 

cêntimos). Este montante destinou-se ao pagamento de dívidas vencidas há mais de 90 

dias à data de 31 de março de 2012, constantes de Quadro VI - Lista de Pagamentos em 

Atraso (PA), visado pelo Tribunal de Contas a 13 de fevereiro de 2013.  

Subjacente ao contrato de empréstimo existe um Plano de Ajustamento Financeiro com 

repercussões ao nível da redução de despesa e aumento de receita, com reflexos a 

justificar face à execução do exercício de 2013, bem como nos documentos previsionais 

de 2014 e durante a vigência do contrato de empréstimo, com especial enfoque nos 

primeiros 5 anos (entre 2013 e 2017). 

Relativamente aos documentos previsionais de 2014 em cumprimento do Plano de 

Ajustamento Financeiro assumido com a adesão ao PAEL, verifica-se uma redução global 

da despesa orçamentada na ordem dos 10,8 milhões de euros, resultante de: 

 Estimativa global do orçamento ajustada à capacidade efetiva de geração de 

receita e consequente execução de despesa; 

 Maior rigor no sentido do cumprimento do equilíbrio orçamental, potenciando uma 

gestão orçamental adequada entre receitas e despesas; 

  Permitir uma real capacidade financeira para fazer face aos compromissos 

assumidos; 
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MAPA DE PESSOAL 
 

Considerando o disposto no artigo 4.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro – Regime 

de Vinculação, de carreiras e remunerações dos trabalhadores que exercem funções 

públicas, o Mapa de Pessoal deve acompanhar a proposta de Orçamento Municipal.  

Em cumprimento do exposto, em anexo remete-se o Mapa de Pessoal para o ano de 

2014 e apresenta-se de seguida o respetivo mapa resumo: 

 

Quadro Resumo do Mapa de Pessoal proposto para 2014 
 
 

Carreira/ Categoria 

RCTFPTI RCTFPTD Total 

O
cu

pa
do

s 

Va
go

s 

To
ta

l 

O
cu

pa
do

s 

Va
go

s 

To
ta

l 

RC
TF

PT
I 

RC
TF

PT
D 

Cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau - Diretor de Departamento 1 0 1 0 0 0 1 0 

Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau - Chefe de Divisão 4 2 6 0 0 0 6 0 

Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau - Coordenador 1 0 1 0 0 0 1 0 

Técnico Superior 58 13 71 1 1 2 71 2 

Informática 7 0 7 0 0 0 7 0 

Fiscal Municipal/Cobranças/Obras 6 1 7 0 0 0 7 0 

Assistente Técnico/Coordenador Técnico 13 1 14 0 0 0 14 0 

Assitente Técnico 81 4 85 1 0 1 85 1 

Assistente Operacional (Encarregado Geral Operacional) 1 0 1 0 0 0 1 0 

Assistente Operacional (Encarregado Operacional) 13 0 13 0 0 0 13 0 

Assitente Operacional 223 18 241 3 0 3 241 3 

Pessoal Docente 0 0 0 9 0 9 0 9 

Outras Situações (Cargos de nomeação política) 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAIS 408 39 447 14 1 15 447 15 

 

 

 

 

 

 



DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2014

Municipio de Sines

Correntes .................... 19.524.220 Correntes .................... 19.524.220

Capital .................... 13.929.320 Capital .................... 13.929.320

Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0

Total Geral: 33.453.540 Total Geral: 33.453.540

Total: 33.453.540 Total: 33.453.540

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Receita

Municipio de Sines

01 Impostos directos
0102 Outros
010202 2.046.830Imposto municipal sobre imóveis
010203 301.310Imposto único de circulação
010204 662.640Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
010205 4.263.050Derrama
010299 10Impostos directos diversos

7.273.840Total do Capítulo Económico 01:

02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020601 40Mercados e feiras
02020602 61.120Loteamentos e obras
02020603 181.720Ocupação da via pública
02020605 51.000Publicidade
02020606 2.000Saneamento
02020699 Outros
0202069901 6.700Taxa municipal de direitos de passagem
0202069902 280Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
0202069999 10.020Outros

312.880Total do Capítulo Económico 02:

04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012301 2.060Mercados e feiras
04012302 44.980Loteamentos e obras
04012303 12.560Ocupação da via pública
04012305 10Caça, uso e porte de arma
04012306 10.000Saneamento
04012399 Outras
0401239901 130Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
0401239902 180Taxa pela emissão do certificado de registo
0401239999 27.360Outras
0402 Multas e outras penalidades
040201 16.710Juros de mora
040202 6.200Juros compensatórios
040204 3.100Coimas e penalidades por contra-ordenações
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€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Receita

Municipio de Sines

040299 240Multas e penalidades diversas

123.530Total do Capítulo Económico 04:

05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros-Sociedades financeiras
050201 1.700Bancos e outras instituições financeiras
0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.
050799 14.510Outras
0510 Rendas
051001 18.300Terrenos
051099 Outros
05109901 497.010Contrato Concessão EDP
05109999 10Outros

531.530Total do Capítulo Económico 05:

06 Transferências correntes
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
060102 Privadas
06010201 9.000Renda das centrais eólicas
06010202 1.516.650Renda dos Centros Electroprodutores
0603 Administração central
060301 Estado
06030101 2.299.370Fundo de Equilibrio Financeiro
06030102 232.710Fundo Social Municipal
06030103 638.320Participação fixa no IRS
06030199 Outras
0603019901 236.850Direcção Regional de Educação do Alentejo
0603019902 102.580Ministério da Saúde - Adm. Regional Saúde Alentejo
0603019903 20.420Instituto da Segurança Social
0603019904 530.980Ministério da Educação
0603019905 8.650IFAP - Inst. Financiamento Agricultura e Pescas IP
0603019906 11.900Direcção - Geral das Autarquias Locais
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados
06030603 284.090INAlentejo - FEDER
060307 Serviços e fundos autónomos
06030701 74.050I.E.F.P.
0605 Administração local
060501 Continente
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€Class. Económica
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ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Receita

Municipio de Sines

06050101 34.350Municipios

5.999.920Total do Capítulo Económico 06:

07 Venda de bens e serviços correntes
0701 Venda de bens
070102 100Livros e documentação técnica
070103 10Publicações e impressos
070105 100Bens inutilizados
070108 15.210Mercadorias
070111 Produtos acabados e intermédios
07011102 1.007.270Outros
07011199 100Outros
0702 Serviços
070201 62.000Aluguer de espaços e equipamentos
070203 3.580Vistorias e ensaios
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
07020803 Serviços culturais
0702080399 10Outros
07020804 82.900Serviços desportivos
070209 Serviços específicos das autarquias
07020901 367.930Saneamento
07020902 551.320Resíduos sólidos
07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias
0702090302 9.930Transportes escolares
0702090303 37.800Transportes de pessoas e mercadorias
07020904 384.610Trabalhos por conta de particulares
07020905 19.330Cemitérios
07020906 21.800Mercados e feiras
07020999 350Outros
070299 Outros
07029901 10Encargos de Cobrança de Receitas
07029902 70.000Refeitório e Bar
07029903 122.000Refeitórios Escolares
07029999 10Outros
0703 Rendas
070301 61.390Habitações
070302 31.140Edifícios
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€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Receita

Municipio de Sines

070399 1.635.000Outras

4.483.900Total do Capítulo Económico 07:

08 Outras receitas correntes
0801 Outras
080199 Outras
08019903 10IVA reembolsado
08019999 Diversas
0801999901 5.400Iniciativas Desportivas
0801999902 197.500Iniciativas Culturais
0801999903 400.000Mecenato
0801999999 195.710Outras

798.620Total do Capítulo Económico 08:

19.524.220Total das Receitas Correntes:
09 Venda de bens de investimento
0901 Terrenos
090101 6.550.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras
090110 1.130.000Famílias
0902 Habitações
090210 518.380Famílias
0903 Edifícios
090301 50.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras
0904 Outros bens de investimento
090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
09040101 1.000Equipamento de transporte
09040102 1.000Maquinaria e equipamento
09040103 1.000Outros

8.251.380Total do Capítulo Económico 09:

10 Transferências de capital
1001 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
100102 654.950Privadas
1003 Administração central
100301 Estado
10030101 574.840Fundo de Equilibrio Financeiro
10030104 Cooperação Técnica e Financeira
1003010401 178.200EP - Estradas de Portugal S.A.
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
10030701 3.718.500INAlentejo
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10030702 55.820PORA - Programa Operacional Regional do Alentejo
10030703 455.980POVT - Programa Operacional Valoriz. do Território
1005 Administração local
100501 34.050Continente

5.672.340Total do Capítulo Económico 10:

11 Activos financeiros
1106 Empréstimos a médio e longo prazos
110601 2.600Sociedades e quase-sociedades não financeiras

2.600Total do Capítulo Económico 11:

13 Outras receitas de capital
1301 Outras
130101 1.000Indemnizações
130199 1.000Outras

2.000Total do Capítulo Económico 13:

15 Reposições não abatidas nos pagamentos
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos
150101 1.000Reposições não abatidas nos pagamentos

1.000Total do Capítulo Económico 15:

13.929.320Total das Receitas de Capital:

33.453.540Total do Orçamento da Receita:
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€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Despesa

Municipio de Sines

01 Assembleia Municipal
0101 Despesas com o pessoal
010201 Abonos variáveis ou eventuais
01020401 1.200Ajudas de custo
01021301 Outros suplementos e prémios
0102130201 31.000Outros

32.200Total do Capítulo Económico 01:

0201 Aquisição  de bens e serviços
020101 Aquisição de bens
02010801 650Material de escritório
02012101 250Outros bens
020201 Aquisição de serviços
02021301 500Deslocações e estadas
02021701 100Publicidade
02022001 50Outros trabalhos especializados
02022501 50Outros serviços

1.600Total do Capítulo Económico 02:

33.800Total das Despesas Correntes:
33.800Total do Capitulo Orgânico 01:

02 Câmara Municipal
0102 Despesas com o pessoal
010102 Remunerações certas e permanentes
01010102 155.300Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040102 4.095.000Pessoal em funções
0101040402 69.840Recrut. de pessoal para novos postos de trabalho
01010602 Pessoal contratado a termo
0101060102 114.500Pessoal em funções
01010702 415.600Pessoal em regime de tarefa ou avença
01010802 4.000Pessoal aguardando aposentação
01010902 370.000Pessoal em qualquer outra situação
01011102 45.520Representação
01011302 520.000Subsidio de refeição
01011402 794.000Subsídio de férias e de Natal
01011502 74.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010202 Abonos variáveis ou eventuais
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01020202 60.000Horas extraordinárias
01020402 12.500Ajudas de custo
01020502 37.200Abono para falhas
01020702 2.400Colaboração técnica e especializada
01021002 2.850Subsídio de trabalho nocturno
01021102 50.000Subsídio de turno
01021202 7.000Indemnizações por cessação de funções
01021302 Outros suplementos e prémios
0102130202 11.000Outros
01021402 66.000Outros abonos em numerário ou espécie
010302 Segurança social
01030102 350.000Encargos com a saúde
01030202 72.170Outros encargos com a saúde
01030302 30.000Subsídio familiar a criança e jovens
01030402 35.100Outras prestações familiares
01030502 Contribuições para a segurança social
0103050202 Seg.social do pessoal RCTFP
010305020102 820.000Caixa Geral de Aposentações
010305020202 432.000Segurança social - Regime Geral
0103050302 92.000Outros
01030902 Seguros
0103090102 55.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

8.792.980Total do Capítulo Económico 01:

0202 Aquisição  de bens e serviços
020102 Aquisição de bens
02010102 189.000Matérias-primas e subsidiárias
02010202 Combustíveis e lubrificantes
0201020102 32.100Gasolina
0201020202 400.000Gasóleo
0201029902 25.000Outros
02010302 15.850Munições, explosivos e artifícios
02010402 34.000Limpeza e higiene
02010502 27.000Alimentação-Refeições confeccionadas
02010602 290.000Alimentação-Géneros para confeccionar
02010702 100.600Vestuário e artigos pessoais
02010802 41.000Material de escritório
02010902 30.700Produtos químicos e farmacêuticos
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02011002 10.000Produtos vendidos nas farmácias
02011102 36.400Material de consumo clínico
02011202 114.000Material de transporte-Peças
02011302 500Material de consumo hoteleiro
02011402 179.700Outro material-Peças
02011502 21.500Prémios, condecorações e ofertas
02011602 Mercadorias para venda
0201160102 220.500Água
0201160302 14.300Outras
02011702 5.670Ferramentas e utensílios
02011802 4.100Livros e documentação técnica
02011902 500Artigos honoríficos e de decoração
02012002 50.280Material de educação, cultura e recreio
02012102 312.560Outros bens
020202 Aquisição de serviços
02020102 1.140.000Encargos das instalações
02020202 819.430Limpeza e higiene
02020302 201.800Conservação de bens
02020402 109.000Locação de edifícios
02020802 500Locação de outros bens
02020902 235.250Comunicações
02021002 99.260Transportes
02021202 100.000Seguros
02021302 500Deslocações e estadas
02021402 218.670Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021502 11.380Formação
02021602 4.810Seminários, exposições e similares
02021702 55.640Publicidade
02021902 164.000Assistência técnica
02022002 1.273.630Outros trabalhos especializados
02022402 80.000Encargos de cobrança de receitas
02022502 1.030.820Outros serviços

7.699.950Total do Capítulo Económico 02:

0302 Juros e outros encargos
030102 Juros da dívida pública
03010302 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
0301030102 10.000Empréstimos de curto prazo
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0301030202 160.000Empréstimos de médio e longo prazos
030202 Outros encargos correntes da dívida pública
03020102 300Despesas diversas
030302 Juros de locação financeira
03030302 3.000Edifícios
03030502 10Material de transporte
03030702 250Maquinaria e equipamento
030502 Outros juros
03050202 260.000Outros
030602 Outros encargos financeiros
03060102 15.000Outros encargos financeiros

448.560Total do Capítulo Económico 03:

0402 Transferências correntes
040302 Administração central
04030102 2.780Estado
040502 Administração local
04050102 Continente
0405010102 39.500Munícipios
0405010202 677.280Freguesias
0405010402 220.480Associações de munícipios
0405010702 31.500Assembleias distritais
0405010802 200Outros
040702 Instituições sem fins lucrativos
04070102 1.185.790Instituições sem fins lucrativos
040802 Famílias
04080202 45.000Outras

2.202.530Total do Capítulo Económico 04:

0502 Subsídios
050102 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
05010102 Públicas
0501010102 1.000Empresas públicas municipais e intermunicipais
050802 Famílias
05080302 74.300Outras

75.300Total do Capítulo Económico 05:

0602 Outras despesas correntes
060202 Diversas
06020102 200.000Impostos e taxas
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06020302 Outras
0602030102 2.000Outras restituições
0602030202 19.000IVA pago
0602030302 100Diferenças de câmbio
0602030502 50.000Outras

271.100Total do Capítulo Económico 06:

19.490.420Total das Despesas Correntes:
0702 Aquisição de bens de capital
070102 Investimentos
07010102 10.000Terrenos
07010202 Habitações
0701020302 251.500Reparação e beneficiação
07010302 Edifícios
0701030102 361.700Instalações de serviços
0701030202 300Instalações desportivas e recreativas
0701030302 150.000Mercados e instalações de fiscalização sanitária
0701030502 39.600Escolas
0701030702 108.500Outros
07010402 Construções diversas
0701040102 5.058.200Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040202 500Sistemas de drenagem de águas residuais
0701040302 295.000Estações de tratamento de águas residuais
0701040402 503.100Iluminação pública
0701040502 290.000Parques e jardins
0701040602 527.000Instalações desportivas e recreativas
0701040702 185.700Captação e distribuição de água
0701040902 60.000Sinalização e trânsito
0701041202 60.000Cemitérios
07010602 Material de transporte
0701060202 157.300Outro
07010702 114.250Equipamento de informática
07010802 239.990Software informático
07010902 50.000Equipamento administrativo
07011002 Equipamento básico
0701100202 1.703.620Outro
07011102 13.000Ferramentas e utensílios
07011202 10.000Artigos e objectos de valor
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07011502 510.100Outros investimentos
070202 Locação financeira
07020302 27.600Edificios
07020502 1.000Material de transporte
07020702 28.300Maquinaria e equipamento

10.756.260Total do Capítulo Económico 07:

0802 Transferências de capital
080502 Administração local
08050102 Continente
0805010202 80.000Freguesias
0805010402 65.000Associações de munícipios
080702 Instituições sem fins lucrativos
08070102 66.600Instituições sem fins lucrativos

211.600Total do Capítulo Económico 08:

0902 Activos financeiros
090602 Empréstimos a médio e longo prazos
09060102 14.090Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas
090702 Acções e outras participações
09070502 437.770Admin.pública-Admin.central-Estado

451.860Total do Capítulo Económico 09:

1002 Passivos financeiros
100602 Empréstimos a médio e longo prazos
10060302 2.508.600Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

2.508.600Total do Capítulo Económico 10:

1102 Outras despesas de capital
110202 Diversas
11020102 500Restituições
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11029902 500Outras

1.000Total do Capítulo Económico 11:

13.929.320Total das Despesas de Capital:
33.419.740Total do Capitulo Orgânico 02:

33.453.540Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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