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DESPACHO N.º 30/2015 

 

Assunto: LCPA – Aumento temporário de fundos disponíveis 

 

Nos termos do Dec.-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, que contempla as normas legais 

disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso (LCPA) - aprovada pela Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro - os 

compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal pelo Município, 

como sejam a emissão de nota de encomenda ou documento equivalente, a assinatura de um 

contrato, acordo ou protocolo. 

Considerando a sazonalidade das receitas do Município e, ser fundamental proceder-se no 

início do exercício de 2015, à assunção de um conjunto de compromissos destinados à 

atividade regular do Município, ao longo de parte do ano civil, tais como, vencimentos, 

reposição de stocks, comunicações, manutenção de viaturas, rendas, fornecimentos e serviços 

externos, refeições escolares, seguros, etc., cuja liquidação irá ocorrer fora do período de 

reporte do cálculo dos Fundos Disponíveis, assim como, o assegurar de todos os compromissos 

assumidos e não pagos em 2014 que transitaram para 2015 e, verificada a necessidade de 

Fundos Disponíveis, na presente data para a realização das despesas supracitadas, torna-se 

necessário efetuar uma antecipação das receitas próprias e das receitas gerais, destinada à 

assunção dos referidos compromissos. 

Assim sendo, nos termos do art. 4º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro de 2012 (LCPA), a título 

excecional, determino um aumento temporário dos Fundos Disponíveis, no montante de € 

5.000.000,00 (cinco milhões de euros), mediante recurso à antecipação de receitas próprias e 

receitas gerais a arrecadar pelo Município nos meses e nos montantes refletidos no quadro n.º 

1, sendo que os montantes a receber estão compreendidos entre as datas dos compromissos a 

assumir e do último pagamento a realizar, conforme dispõe o nº 2 do art. 6º do Dec.-Lei nº 

127/2012, de 21 de junho, aplicável por força da norma citada supra. 

Mais importa referir que, de acordo com os compromissos previstos relativos a despesas 

certas e permanentes, as antecipações da receita nos meses indicados, não colocam em causa 

a existência de fundos disponíveis nesses períodos.  

No decurso do ano de 2015, acompanharemos a evolução do orçamento e se for necessário, 

procederemos às devidas correcções. 
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Quadro n.º 1 – antecipação de receitas 

 

 

 

Para melhor compreensão desta realidade, junto anexa-se mapa com o cálculo dos fundos 

disponíveis para o período em questão. 

Este despacho deverá ser objeto de ratificação na reunião de Câmara a realizar em 04 de 

fevereiro de 2015, nos termos e para efeitos do disposto no nº 3 do art. 35º do anexo à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro. 

 
 
Barreiro, 29 de Janeiro de 2015 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal do Barreiro 
 
 
 

Carlos Humberto de Carvalho 
 

Mês Tipo de receita Valor Total mês

Maio IMI 1.500.000,00 1.500.000,00

Agosto IMI 750.000,00 750.000,00

IMI 2.100.000,00

Fundo equilibrio financeiro 350.000,00

Participação fixa IRS 300.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00Total

2.750.000,00Dezembro


