MUNICÍPIO

DE

MEALHADA

CÂMARA MUNICIPAL

INFORMAÇÃO n2 40/DF/2015
Revisão Orçamental

nº 5

De acordo com o decreto - lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro - POCAL - o
orçamento pode ser objeto de revisões e de alterações.
Uma das contrapartidas da revisão orçamental é a utilização do saldo apurado na
gerência anterior.
A 6"ª Revisão Orçamental do ano de 2015 tem por finalidade única a inclusão do
remanescente do saldo de gerência do ano anterior, no montante de 1.493.603,58
euros, o que constitui uma regra de boa gestão orçamental.
Não obstante esta inserção do remanescente do saldo de gerência implicar um
aumento do orçamento da receita, tal circunstância não contraria o princípio
orçamental do equilíbrio previsto no ponto 3.1.1. das considerações técnicas do
POCAL: "O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as

receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes".
Ora, do texto legal conclui-se que, para além das receitas correntes terem que
ser pelo menos iguais às despesas correntes, a receita total tem de ser igual ou
superior à despesa total do orçamento.
Estão assim, na presente revisão orçamental, cumpridos todos os princípios e
normas legais aplicáveis, pelo que a mesma poderá ser objecto de aprovação superior.

À consideração superior.
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Município de Mealhada

Modificação ao Orçamento
Ano Económico: 2015
Previsões
Atuais

Classificação Económica
Código

Designação

16

Saldo da gerência anterior

1601

Saldo orçamental

160101

Na posse do serviço

Revisão N° 5

Receita
Modificações Orçamentais
Inscrições/Reforços

2.654.618,00

1.493.603,58

Outras Receitas:

2.654.618,00

1.493.603,58

Diminuições/Anulações

Previsões
Corrigidas

Observações

4.148.221 ,58
0,00

4.148.221,58

0,00

Total de receitas correntes:

0,00

0,00

0,00

Total de receitas de capital:

0,00

0,00

0,00

0,00

Total de outras receitas:

2.654.618,00

1.493.603,58

0,00

4.148.221,58

Totais:

2.654.618,00

1.493.603,58

0,00

4.148.221 ,58
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